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 قلغب بوکج مکح هثسشر یبهنسنرب و ةرخالایلا هقوشیارمالا انب یعانالف قشقش لوفنوینج انهیا |

 قمایط هراوبد هنکید بوردلاق ییهبقولطو هب هقئواو هدشاذا دنولایلا بنطلاقاش لاقب ردهنتسانعم |
 ردهنسانعمكلبا دنموزرآ هد تنزو لیعفت (قبوشنلا) طناطایاةدنسماهصناذا ةن قلا قاش لالش ردهنسانعم
 هفاشعنالوا یسوزرآ لاکهش ویحردیعجب كنظفل قاش هل یم ك نبش (قوشلا) نھ یا نقوش لوقت یکقوش
 رولوا عج د ندنظفل قوشو یکن الرولوآ هرزوا بسن قاشس یناشعیاقوشےھ لاعب رونلوا قالطا

 سنوب ردنداعما هلیعتف ك نبش (هفوش) رونید هي هبرقشهایطهنکبدهراوبد هلبصتف ك ی٥ (نقوشلآ) رکدیساک
 نوزوا كبهدننزوقج(قوغالاردشلیا ث ردح تباو رندنآلیللا قش ناردن دنبث دحیسلدنالادقوش ندج انب
 باک ( قایشلا) قوشموقو لب وطیا قوشالجر لاش هلی كنبش رولکق وشیمجب رونلوا قالطا همدآ
 .قایشلاب هیلا هدش لاش رونلوا طب رهثبسشرپ بولیکح هنسنرپ هلکنا هکروشد هی هنسن یکی ارداچ هدتزو
 روید همدآنالوا دنموزرآو قاتشمكي هدتنزو سبک (قبشلآ ) ؛یشیا دشبل یشلاهیدع یذلاوهو

 ردهنسانعمقلوا دنموزرآ بونکح لکوک ههنسنرب هدننزولاعتفا (قایتشالا) قاتشم یاقیش بلقو لجرلاسقب
 كمروتسوك تادنموزرآ با قوش فلکت هه نزول عفت (قّوسل) هیلاهسفن تعزتناذا هیلا قاتشاوهقاتشالاقب
 لاذو ءابوكنش (قذیبهش )افلکتقوشلا هرهظااذا هيلا قوشت لاق یکیعاضوا هئامز بابحا رد هنسانه»
 رولوا هدننزو للفعف هکیدلیا تبث هلبناونعقذشهش بودبا فیعع/ عاطق نا ردیدآهدلب رب هلیقف كز همچم
 هکر دهنسانعم قمرة خه هس کن دیااکبهدننزو راکذن(قاهشنلاو) هلی كنش (قاهشلاو) هليغف كنبش (قیهشلا)

 عبارلاوینثلاو ثلاثلابابلا نم اقاهشتو افاهشوا يهم قهشو لجراقهش لا قب رولوا هعهرلوایساک,لافطا
 نیعب هتباصا اذا هیلع رظانلا نیعتعهش لا ردلمتسههن_همانعم كمروکد زوک هبهنسنر وهردصیف ءاکبلاد درتاذآ

 هروکه ناب هدراصب كفلوم قهناذا اقامشنواقبهشراا قهشلاش ردهنسانعمقمرک [كشاقا پشتوقیهشو
 كنسمرک كار دنرابع ندکعلسس قر هلآ یرجها یشولوصردیاب اقمرفز هکر ونلوا لا سس هدفر هلوا منا قیهش
 رببعت كمردنب وک اوك مکچ نا هدناسنارولوا مرو هتسهآادصلواو ردیا ماش هلکنآ ییسهرک هک کیو

 ندکمری و بولآغولوص لر هنلسس ریفزو قیهشس. رولوایخدردصم هدانهموب وردیلاحلا فطاندیااکب روشلوا ۱
 هتسهژوفم جاغاوءانب و غ اطكسکو ب ردلعافمسا رد هنسانعمع افتراهکن دنظفل قوهش (قهاشلا )رولواترابع

 ب راض یاقهاش قرعلاقب رونلوا قالطاهرطنانآ یرقوبیرقوب و عفت ر ء یا قهاشلبج لاقب رولو! فصو
 هدساسا هبضغ دتشیناک اذا قهاشوذوهلا_فبهنو رو شد همدآ ندیادیدتیوصندنسب را قهاشو قوف یا ||

 دتشم یبضغو مشخ هک دنکردنمضت»یب هغلابموب و ردموسرم هلترابعهبضغ دتشا اذا لهاصو قهاشو ذوه
 هلی رسک کنش (قیشلا)ردیدآ كغاطر+دننزو بارغ (قاهش) رولوا ادیب قهاشرب هدنفوج هک بوک لمدآ نالوا
 || یبظلاذخا لاقب هیلوا نکمیدوعص هکرونید هنر نیلاب لوق لع رونیدهنربنالوابرص كب و هنسب رقو كغاط

 ٠ صنج رو رونید هنسهلک لرکذو قتربال یوتسلا هعتسوهوا هعضاوم بعصاو هالعایا لبا قیش

 ارو رد هقیش یدرفم رونید هشیرالبق كنغوق تآو رد هنسانعم بن اجو ردبدآ قلا
 نالوایدرفم ینوب فو رد شوق یترام دوخاب یشوقافس هکرونید هشوف یرلک دید

 قجراط نالوا هدنسهندوخ ابهدغاسطقیشو ردشلبا رارکن هلبا هقیش
 قجهراطنالوا هدنغلارا ایقیکیالوق لع روند هغالتجو هغی راب

 ردیدآ عضومر و رونیدهغاطنوزواو زونیدهغالتچ
 ر دیدآ كغاط کیا هلبس هینب هبش(نافیشلا) . ا ۱

 كعضومر هد هنب دم برق لوق ىلع
 هسسکنپن(قیشلاوذاردیدآ

 ر دیدآ عضومر
0 ۱ 

 رخاواف لیلجا برارپسبت سونايقوالا نم ىافلادلإلا بع موع نم  لیثقلاو عبطلاإةح ًابس سعاقتدق
 ماسمالا هست كلذكف فثلاثلادلا ءامادینام ىلا هفطعا بنا نيئلثو یدحا ةنسل ةف رشلا همای
 ,اینالالضفاو لسرلا رخ وهنم ىلع ةولصلاو ءانهتنالاو ءادتالای هل دم او . نیعلا كلملا هللا ءاشنا
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me f fهلیارال  RHEE EEقفرذلاف:قزرفوت  eندمان رک رو ماد او  
 اه تشاذ اه ىلا قنشا لاغير دەليا اعمى نن غا كنه ودوار دارا كلذ قنشاف: هقنش غلب یطبلاقنش با لقب ۱

 نخبااذلجرلاق نت ل اها د هنساسنمم قلو مزال ین هرب وبا مهر هنتنذ مکرر یوق لع قلا مهقوقاتشلاب |
 راک شو هلاوج هل السا ةيهبسک رپ و ردهبفروطظنمیدض نکا رولو! ن ددا ضا نیپ شرالا بلغ بخووا شرالا |

 لغو یی کن وند هە لوشن هد تنزواریا (قینتل) لواطتاذادیلعقنشالاقب ردهنساننعم قلوا
 ناووق هرکصندقدردلأق هج هتسهآیراتوکب وقوص هنلآاجتوک نالود وا هری ناووق ینا نخ ابض یرآهدقدرافچ |

 رد نس انعم کلا عضو قرن ها یناووقیرآ دوب هد لیتزولبعفت (قبنشنلا) ر دیا عضو ب وبابط ئروقرآ هرجا
 | كسزپ وفقط قاذا یشلا ننن لاقت ندهنسانعن لمسک ايفان هنتر وا ا هقتش غ ةيلخا قش لاش
 1 :الچوک لب نونه نانو نوابهکدودنید هضوق لاو هد نزاو ءاز( [ءالفنشل) بن ناذا غش لاش ردهسانم

 | ءاغنشلاالار بطلا او مشخا مالسلاهیلعو ايت ىلع نایلس 2 صق یو حزاشل لاق هواراسب ب تورو علب نغا هوا

 | زود هناویخوتزابننوزوا هدبضنزو باک (قانشلا) رد قنشدوخاب قنشایرکذ مارهاط ابخارف قرت قلا یهو
 | رونشید هغابراقایلق) ینزغآ هبرقو .لیوطیا قاش ةأرماو لنیزلاقن ردیبارب یخو درفمویتومو رک م

 |[ ]کد یک و واز دص ن د هلع ام قال شورو دهن رک بو .نونسلوا پنا تم ۱
 هدناباقف هښسن نالوا فلنو. هشرایا هقنش قوتسالاسقب رونلوارتیت هر هکر وسنیدهنید ثحارج هنتهف ۱

 انام ادضز رف ییا دن انصت تاک زو ردهنیضانعم را مرکو لعو رزناوازعت كلدوارکرون زرد هغ نالبریو
 :وهوقنشلاق ةوک نال لاب هنلوآ سایقاکایتراسوا رونیدهتییامرب یوکب نوبباق نی ,دنمیق نویف فروند
 ید صقو* هروکه فوم هکر ید حراش : نرشعو قدجاو ةن دو نیغ وانام لنج هاکراق نینضد رغلاتیبام

 قاتقال] تيدا هنعو هال قو لب دید ردصوصخ هر صفوو هلبا قنشراضعب هجرکردقالطالا ىلع یک نش
 ولج ینآشناضنردلکد مزال تاک ن ندنخلارانیباصن E FE :عیجقنشلا نم ذخویالفا
 ۱ قوسالماکیتد هلقاع نال وا لمنه هتد نعیروشد هنا نچ سرا :نالوا ینداندن سفیتزم تید یننشو هکسدی
 | نالواهدشیدو ردقلعتم هی مطعتندلوا هک ایوکرو نتقتناک4 بلوا یخد ثاحارچپ تایدهج هلی هدکدلنا

 ۱ ازکاید هود شب هلصف هرکصندکدو و وهودرو هرزوا قلوا هلمک تیدالفمدآن نیعتمر ىع رونیدیجده هلصف
 ونش یو ردهنوکی کیا هدنصوصخ تاکز رکو تند هلرک قدس هکن دید ضب روند قش می هو د شب لوا هسلنا

 ۰ [نضاحت نن یمرکی لفسا.ی :قتشو؛ :نییب کیر و هعذجییرکپ نلع)یب ت هنشیدام | ددلفسا قنشینیربو عا

 a هدهود شب لفساو رډدکمرږو ضان تیر aE aur ةن هدناکزو ردکمرو |"
 قنشرولواربصم ف قتشو .هنشافضملدعروسنب یاد هنکندرب در کوب 9. .دنیاسعملنزونیدهسا قتشو ردنرایع

 ۱ ین الا بابلا نم اسقنش لجر نا ینش »اب :هنیبانچم تی یاد هیت وهم 2و رم بول لکوکهب هیهنیسارپ

 | هما لا ندیا تو رمو نظا .تولوا هتفیشآ هبهنیستره هدینن بتک(قنشلا) همان قلعه اصفا بیش

 | لکراایادهدشنزو هتیکس(تقیتشل) یش لکی |عاط اما یار لات .رولوافصو هلکوکو
 | بکس یدل دل زام یا هقینش هاما لاش نوید هنروع پرچم هداشکوخوش_یتجیدیا هنیظاو خال هلیممق
 | هد تو طارظرمس (یقانقنسلا )هنسفس بیا یینش باش لاقي روند هلاوجدنسبدوخو نیبدوخ هدتنزو
 | شعارتوطو( هرز( ۳ وند هبهبهادوتفآ او نادیجا را لار كنس ەئ اط نج
 e هکر وین قلاب ری هک "شلروغ وب هلیغاب ن نوتنژو عطعمیا قنشم ىلا روند هیهنسن

 تزوناق هننساشاومو باود رخ ]تین اومو پاو هینکرب هد یزو لاتق (قالنشلاو)ىدتنزو غا( قنات
 | ت رزم تاک زو هلی هلافطلخ اذاافانشو ةفناشم قن اشلاعب ر زد ترو ضل دن اک ن غاداآ اکردهننیب قم هردشزاق

 تاضن زونلاهأشز را ةد هلو[ نیم اضن كەد اسالم ندنسابشجمقلاثیاکز نیند هندی ها: رف یکی ناسیلوا

 بانواو نوا شب قاب سب دونآ ةاَشوا هدنآهلغلوا شب نوا لا ر ونشا هاش یکیآهدن لغو انوآ زیست
 |هدنژ هدانرانو و" "قاسششالو طاو رالو طاللخال , ثیدطا هنمو سل مزالهنسن دون 4 کیدل اتنا شد نوا

 ردنراح مندن نکچ ةر ك لقو ںیفن کرد هنشلنانعموزدرآهبننزو قوس (قوښلا) یدنلوا تاسیپو طنب
 ردرد صا لضالاًق یو یوهلامکر خو سفناا چا زو ھو ميلا قولشلایب جزل وست ردقاوعشا یعجب
 وش قوشیاهتس یقاشلوقت هنشانعم قاهدنموزرآ بوردنکچ هبهنسنرب یلقو سفنکرونلوا لاستساهرزوا
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 ۱ | ئ وچن لو تی رلکیو نشت غااش لانو ود دنس اع لجن نیش كەلىن شل راب ەدننزو |
 والو قمل ر دلم تن لال نالي هلوصءاکو فغانضصهاکبویلبا كولس هتماقتساو تسار هنعاتضوا |[
 | ةلك ند ملكيه ينفر نویفممو .دنطقلانو نیعبالابلممو انیعذخ | اذا ةعوصخلاو مالکلا ق ىت | اف زونوا |

 هدننزو هلعانم ةقاشلا هنر خاو دخ اقا بیرضلا نم ترض قتشا لاقب رونلوا قالطا هکمابا جارخایرخ
 قام هقاش لاپ لیلا نَا ۇش شنو هکر ادله دنس انعم تفل اتو توادع هدننزو قافت (قافشلاو)
 ین ففآ رضوا ايكيا كمرکوکب ورشا هود هدننزو هرز (ةقتةشلا) هاداعو هفلاخادا اقاقشو |
 اتو قاروفططلا ,قیئطش لاین :رد هبساتنعم كنوا هحرسو ردن هاذا عملا نشفش لات ودیا | جارخا |
 هت لاماذ نهایت جا نماقل هغ لامن زد هنساسنع4 ق مزوا هلیسهلوقم جابربقو یجماف هد شنزو قلخ ولخ(قنشلا)
 كنابدبوراب هنفلتوزول نجلوفو اپ هفاجاذا طب راجا قل لاقب ن دلی هتم هن انعم كابا عاجو هریغو طوبشلا
 دزوکرب هد زو خت (یاشلاو) لب رنک نبش( لوط ادمقزخ اذا هذا قلش لاقب رد هنن اتم

 لو چنه وجا (یاوشلا) دبغلان نواب هروکه نا كراش هکر ذی رلکذید سیلکنا لوق لع قلاب كچو
 هوا میت مت ناک افا قاوش لر لات هاوازویا میت یا اد ماکموس كب ین هلوقم تاتولح هکر وند همدا |

 نالوا:راجآبورپآ فزغا یک جوپاپ نکراوکهدبنزو لیدنم (قیلش11) ام ملوح ةو اللا بحم سامالاق لاقو |
 نوان درخ يايما RE pe ae رونق دا

nem: Eee ET pT TORT رق ییا Es 
  ۱هنو سا شلوار هیینزو جزل د (نزشلاو) قیر اتمشلاو) هلبغف كات (ی رابع )اکا زوى
 | اکران دغش هر رسک ران( ) عطقیا یزمشو یی راشو یاب بوت لا روش زد
 | نر آف ینوقواواس نبش رخ هفنازو لییفز (ییلشهلا) روند هنجراغدلّرق ناف ندنزغا كەوا لی
 | السی زد تک نون هف (ی طلا )رور همدآ نیب ږوب تاج كاجو ديخرتسمیا قیام زوم لاقب اونی
 ى لاقتقدهنهسلاتفما قوا اف بوایارو رمز اهطانیفخاط هح زا وود یکی ملا كلانسرف بونلظاشز

 ولضواففل ناف كندو دتلکرا هدنزو ق( ی9 نونا ددا جره خرمو طشن انا غلا لا تابلا نم اقم لجل
 ول هان قوم رخ نوت دخول دست لعاب راک قوا

 مارو ظقفاذالج ایم لانرد هتک ییلطاخن تودباادین ظاشف هنسیدننکی دنکمدبتنز لعفت |
 لیوطیا قدم بر لاقت روند همادآشوز واهدشز و لڅ رس (یدقمشتا)اخاذا یا یشن لات ند هنت دعه
 مدمج ی لن ی دک یا )یکتا یمشقوهلاتتب رو تند همدآ قارقسرطاشو نشدن اشنا دو
 نان لغه دننزوهداغنق (یفدنشلا) نوتید هت قرا هخوقواش ار كب هنزو رفع ب یاری هینک هارتعاش
 نی یو نقاشی )که یراق اب ترش ود قوم ار اناوست رکردهیقت : شلوا كبش هدنززط
 (یفنول مه دکبشلانانه فا زیدناواهججرتوزوا ناو امشب كراش هلکلبا تىب زەت نهفان فوم نو
 نوک دوو سراغ نک .ولوا ج د فر هدنزر طدکبتن قعفاوف قوم دنا هکی دلباربضت ها سبع نطق
 ق ڭم( نقلا نیلبدردبلاف یللوا یذاوش دودا یطیتنارهاظ بوبلوا صحت ۳1 یدلیا» هدانهززوآ
 هنو قاب دنب راجاغاكۆا دب واه یززویط یزافاوق تق دوك قالب دش کار كاتە هلنوکنب كونو

 آوزرهکبر  انزوا ناخ الاش نا ااا تری اخ اب هاک چو زك زالوب لوق لع. كمروکسوت
 كنهبرقو هكا ا رول .:لح از فمداسفب هارذذ قايس هماعر ةفكاذا نشو لالا ساب
 | شل اتن هه رللوف تاعولطات “كرف حلوا كغاب ه هرکصفدقدلغاب یتنغا كمولطو

 | شامل ذب نوت قزاز اغادلگسک وب شارژ بید یا اکو فرط طیب اکو اد
 انش ییمودو حتر مدو وا ذرت لا هشاذا سرفلاسآرقنش لاپقپ یونان  aقالب ةن ىق

 مو نهن (یزاکییک قرن منا تمتناوق یزآو قانشا هد افارمبلاوا اطفال قنش لامپ ردمنسا بو[
 ,ودوبانعب قلوارادمق العوهتسا داکآ بود و کوک لپ و ناف ایف لج اذا هيلطاقنش لاب ردها

  CELانی دع دوللي رنک ڭا هز )یا یشالا) قامت یی ین باسلام
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 ۳ )2 ES دعا چ وکر هک
 | FREE) ايم كنيش (ةقشلا) ندندنلئاسه هنابنهاب رولواریحت

۱ 
 | ةغشلا لانو, ند ناو اف اچ زو نف هیفیخ انو تاپ یکی فلان ن عو .دلص «لرفادبمو تعب یا
 بی تنور شمیر چ کل ومالا ندب لسو, نفاس ااه فط ةي هيج انلاین
 س A هقشميا..هقشهیف لاقي هد شنزو بنعرولک ق قشو هدننزو درص رولک,قفش ىج
 هدیه اکچ نتکلب وا هخاداب شل ویو یو تلو ارب هت مجرات ید هدزج الطضا هک و پند هنس هجراب

emme reyeرم  

 ۱ 0 یدروتکس بم هچراپنو الش ىجا کو تن نفخ هوا قلنوطو هچماب نالوا پوط بوقج
 ۳ | ساخ وزب طب نون فا تهشذب ندا نودا کا اي وک وط وز هدب تونیچ هب و فصن لصالاق
 اواو اتو چ نجر پیرا نناوفو دان لوف ی حلوا نالیم مانور نزن صاک 1 سس نوا تالطا هبآ لوشو زدی دآ عضومرب هلیعقف كنبشو ترمه (نلنال) یدنلوا قالطادننوقم
 | 3 د تزور افس (ء اهسل]) ردنسا نبانعمقشا نانلوارکذ هلئبتعف (یقشا) لیوط یا نشا یش / e ولو نوذواو حورن نیامد پاوا لاستو ی یبهق ینیامومو قشر
 ا تاشو هلو نادا یف هجا كعارسقر سشوصخج هراز ننعییضو رد
 ۱ با ںی دچ خش کانن شراب ندننپ اب ہد نرو ما (قیقشلا)جرفلا
 ۱ لا :قالسطا ها بنر ةزوامدآزب هلی ایوب قوم فصن یا هقیفشوه لاسقنردقیقش
 زو هی چرا سی فون تزاج به دبعو :دینآوصرپ؛دندروب دیسونبو موس زوار دف هدنفو یکیدنلتوق ماتو هوخ|یا هقیفشوه لای ردشماوا یش ندنیفنآ
 2 ةر ورولک نياغش چ دیاتاسبن تابنا هکرونیفهرپخجآنالوا هدنخلارا یر اپت
 ر هشت فتو هو هر رسد ین DRIES دوو و RR ناوارف لر ون دهقیقش یرغصم
 Rea Ga زن ناسم هقیقشو ( سشآر لا فلصن نخ
 وجو یزهرق یربکید نک لیا هدیکر و یهوک هلال هدیسراف ردکح فورعم (نابعتل قیاقش)
 |قالطا همین ی نخی را دون قالطا نچچو دریم رد قيان تش مسالا
 او هراز خرم جر غم نکر یا تښکی از هو تاش د هلټ شجو مدح روک رذنم نب ناس عد نالوا
 ۱ ا دم ۱ + دین هفلوا دف روم نام نو هتساو هلو هفوکش نوک انوکیرمرفو
 ۱ be 2 هاچ نوجا قمانوازارد نامه نجود رف بد دز یاقضوش نیغ وا ظوظحب تیاضت ندا
 ۱ دف لو ینیاح یاب لا یوم ناما «هلمجووب نرود نم هفوکشراب دلباغاسقها هنتمج یا
 ]| ی درت ندراضهبو ردقوب یدرفم ندنظف هزوکنن اپ كچراتش ردنشلوارهتشم هل نا ملا نیاقش هلنفانضما
 ]قلب 1۳ تست دن تل ی و نت نام اتش ) یو لب دا هقیتش
 .a دن اا ی نیہ ولی اا بیال واج یراکنہ کن دیدآ ضرر صوف هننس هند هد نزار غ
 i ۳ مجرب ز( ةعنبفشلا) ناو دلا غ اسزا تي ضي قفشتوهو قاقشلا هاصا لا نولوا هیضراع
 :i نیک "ینو هو تسمه چرخ لا نقی ولید هه هدنزرطرکجقآناضچ ندنرغآ
 ]| گرد هبطخ نالوا بونبلم دنیراتزضح هنع هللا ىد ىلع ماماهلیریسکه ریش (هیقشقشلا ةبط]) جاهاذا
 ` ابرك 9 بی نه تدرطاول نیمولاربا اب هللا مر نیاسبعنا هدقدلواخراف ناناهنطخ-تأرق
 13 2 ۳ تش هب؛زول نم هدعخ هلبرامرب و باوچ برات زف ترده هقشش كلن قامه ساسع ناب

 8 قید ا Fe ENS HAKI قوتج قیعالب عاوناو یواح ینیکحو عیاد ردشملوا

 دن دو :لزوکيمالسکو .هقشاذا بوم نعش لای دهن اعم قمراب هرابهراب نزهسیدوت هبشزو يغ

 SY leker Eat ٤ زواج ی شم ا ارحو

3 

 en تام یر E لو موم یه و اا |
 ا

 هدننزو



۱۳ 

 :هبنفش کارولو مزالو یدعتف هدانعموب قارشا تماضااذا سل تقرشا لا زد نسا كلبا نشورو
 ردد ول ین هباسضا کد تن رولوا هتسانعم كن ابا راذاتو نشوز یژابسو هنسانعم قلوا رادنانو نشور
 كنرووق قارشاو" اهتز روب ضرالا تقرشانمو حواشلا لاقزولوا نوا ترو ریصو هبدعت یرهزمه یی

 انهض یمدآریو "هتهبص ملی اذا عضل بوثلا قّرشا لاق ردهتسانعم قمزونوط هکبرو قم هو |[
 زدزوخ أم ند بتا ق رش نالوا هتیسانعم قدر صفاتلنعفون هصغا اذا هّودع قرشا لاعب رد هنساسنعم كليا

 سلم :(قرمشلا) لقوا لوق نم قیام هلغوست ماذا.هبق ربانالف تقرشا لوقت ساسالا ف لا-قو ||
 یسسوغوط نوکه د سکرتو روا دخ هدیسرانف هکروشید هتهجو تعم كج دنا عولط شن اوک هدشنز و |
 دا رع هدق ذنلوا رک ذ هلی دارفا هيص یراظفا برغنو ق رشد ءزوک تای هدّراسصب كنم روناواریعت |
 عجو رونلواهدارا یزلبرفمو عل طع فیصو :انتش هش رونلوا نکذ هلی هب نی هو ر دن رلتهج برغو قردش |

 هایش اانو ناوطونانملا رتلکعد توشم هقرش (یزشلا) زدیدآ نطن رب ندنادمهرکر دقوا هدشزوی
 نانه کر وند هثبش نالوا یرغوط هقرشیځجو رو شد هالوا هددناجیسوغوط نوک هلتبسن هلحربو ت

 یلاعتهلوقهنلو ردیلب الم كنو زغرکهتهلوارونقوطشذوک کار دق دن راتقو راس ماف صناب یهطدوخاب عولط
 طظقفاهن ورغتقووا طقفا مقورش دنع سعقلااسیلع ملاذعتال ىا هالا هب رغالو بقر شال نوت هرس نه دقوا |

 اکرابم هر لوا نی اهنوتب لدوجاو اسم ارضن اوف یشعلاو ةادغلا سمشاااهجصن نب رغ ةيقرش سه
 ٌشاوکهلفلوا دودنسم یراثمجُاسو تولوا عقاو هدرباکب ندنبناج تبر تالذکه درب وت وق یرعوط هتفرط قرش ۱
۱ : 

 یه لخ دن هدنانانوزا بجا ضتو تل باب نذر دهد تباضا شزوک سید زا |
 واز

¥ 

 قذلا ق شلاوهو بباسنلا قي شم نم لا رظن لوقتردنا وفن وبا ندنآ هکر وشد هنغب زات وب اق نشود یو |

 هنفر ط نس غوط نوکر رو قر شن نیح سما یا قراشنلملطلانتقب هدنتفوت ولطرو فآوا قالطاهشنوک |
 ین ر اراق لبا برام هاب الغ هک هلترارپد ښا ق راش هنر قالوا ؛دنفرط یبیغوط نوک غاطالش ز ولید |
 :ن سبقو ر دعا مضرب هدنیلهاج قراشو قرمشلا مبنا یا لیلا ق راغ نم ان ز لوقت هد زو ل فق ږولک قرش
 هد زو دخ رف (ةقرشلاو) دزو هر غ( ةقرشلا) ردرعاشرب ىلا دبع نبأ قراشلا دغو ردیف كاب رك دعم |

 ودیدآ هکلوارمدنیلقارضم(تیقرشاا) هدنماکنه عولط رونو ا نالظا هشننوکه درنو دندن زورا (ییرشناو
 :نانجرلادّتسع ندسالعارد هلحرب هڌنرهش طساوو ردنذاروا د مانتلضلا نمدچسا دیدار دوا دابو ۱

 قلرابهغانزوا یاوقکلوبق هلنبتقف (یرشآ۱)ردیدآ نصحپ هدنزابد انا( هقرابش))د هبا خالا د هب زھر |
 | یدروط بون فی روت هزخوب و لوطاذا تفشنذا میز تام عدل شلاق لازم باهم |
 ۱ هنیع ی مدل قرش لا فر د دنس انعم ی لو الز قق: بوروتواناقهزوکو قص عادا هه لا قّرشلانشمب زده |

e rar gary ear agen 

 [| واک غفل بول یزوکلوق لع قلوا فیعض ین هنضراع هغر بغ ىوترز كشنوكو تی |

 | لوط نیک هنسن نالوا هدهعینو یارحصو هدلبج هلق هکلب ردلکد عفو دهرا تاقوا بونقوط هدنقوراکآ
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 تعاج قراسشو رولواذوخ ام ندن و یتشانعم هرات هرات ندهند کر مک راب لا دوخان زوتوا ۱

 دنصسوقی هل هدننزو ةجرحد ( ةفربشلا) هعاسجب یا شانلان (قواشت مات لاق زونلواقالطا هت ادا

 ندهنتسانعم تم توسک و ولو هشوناذادنصلا یزابلاق ریش لاق ردوتشانعم كغ تبل ەزا شوق یکی دانا

 | ادعا ادعاذا سرفلا قربش لاسق ودهنسنانعم لانهندش قرنا رس در یرلءذآو هعطقاذا توللا قرش لات
 ۱ قربشلا) و قرهشمبونلاق ون هبوتشاوا جنن تسذازو اف هدننزو خیر (قربشلا)اذخو ۱

 1 وشوه لاقي د رود هسک یلقراتوط هد زو رفعح هلا هيچم یاز

 | OE رەس طب کرد جزم دشا رفت هیترادېغ هدارک« دب رخ کو بد قږالۆا رعت یسراف مهلا اوا

 | ردیرعم هدزربش یسهلک قزبش هروکهزمفبقحت لص ا ردروتنما یفیدسوا قعالمو قد نادنج نکل رادموشر

 | عفا ةدقلۇك ارق تلاح لوارنک اررید یخدهدزربش یکی راكدىدەدزەي اسهدیسزاف هسهدآ یلقراتوطو شخقوطنج
 | قلوابلاسغ قوهش كمدارپ دلیتخف (قیشلا)ردندسح لیصولاقربشنب یسوم نەدا رتصنو نوضعبدلوا

 ردهنسانعم لمس بوق ند ندکمتاو هنلغ تادتشااذا عیار باشلان اقش لجلا قش لاتف ردهنانعم

 | تف ترو یخ بش( قیوتنا)رد شوم هسنک نیش (یبشلاتآذ) مشان عالام قیش لانش
 |[قدشلا)زدیزعمهبوجو هجوچ نعي ردیرعموبو زابطافبشخ یهو قب وشلانربقسال وح لاقي رودیدهپ وغالقوا
 | رولتندناقدش هنسکیا راپ شوک نالوا هدنزوب څا ولفرط کیا لزخا هکر و تيد هدووآ هلبقفو یرمنکه نبش
 | لات رونلوا قالطاهنسابقترب رد یداولا قدشو نب دنا نانه لا ةف طغطوهو نیقدشلامناووه لقب
 | زدهتسسانعدقدش هدننزو رما /قیدشلا رولک قادشا یعج هتنحاو هض غیا ةیقدشت و یداولاقدشب اوازن

 | اتش لانقب ردمتسانعم قلوا شیکگدروآ هنیتصف (قدشلا) رد ردیسیمسا یداورپ هدفت اط هلشنزو راز (قیدش)

 | قدشالجرلافب روند همدا لوس یدژوآ هدننزو رچنا (قدشال|۱هقدش ع دا عبازایابلا نم افدش لحخرا

 | زواکقذش یراهجرونوا قالطادمآروآ نابز رول زوسوملکشو غیب و ءاکدش ارم ابو قدشلا عنناو یا
 نامظا قلنادننعمو تحاصف هدننزو لعفت (قدشنلا )خیلی ءا ةارماو قدشا تظل لامن لص > ی

 دیوشوآ ریعت" للبوس نددروآو قمال قم التح دزو کرد هننشانعم كليارلکت رکو تورو ندزوا ٠نوا كاا

 | هدضنزو رهوج هبا هیچم لاذ (قذوشلا) جمتنلل هقدش یولاذا لجرلا قش لاقب پايان اوکماخ و ج
 (قنادوشلاو) زاریقف :زرانش ( قاذیشلاول(ناقذب لاو) هلتشزو لقیض (قنیشلا )هنعتسانعهراوس روتند زالن

 ]| هد لانا قافلا طبض كنوب وروند هنیهاسش لوق ىلع ردنافطرقاح هکر دیمسا رقص هلزرسک ك لون یت كاش
 | ءوفلاقذوشن لاش ردهنسانعم قلا تباوباق ادد یکن ایغط یهنسنرب هدننزو هج رئة( ةقذۋشلا) یدلما ورم

 ۱ تولاقب رتشلاف یدنلوازک ازکد هکر داسا هقرش هدننزو اهدنرح هقنشلا) رفض)اک هعباضات هذخاازا

 | كنارو هدننزو قرخ (قرشلا) ) ردزوک ذم هدنسهدام هکر دیجما یقارقش هدنیشنزو خر ز(قشرتغل) هقربش نعم |
 | لاقب هتنسانمس باشقا تاتروتید هنغلتدنا كشنوکو سعنلایا ق ورشا علط لاق وتو قالطاةشنوک خف
 نددنکما نالوا هدنتمسآ و نوخوطنوکهک رود هلع یکتدتنا قارشا نشنوکو اهزافسایا سفلاقرشق ات

 قسزایو شمل ا قزمشت ثیحیا قرمشلا رابدنم ءاج لاق ردن او نارباو نیش تئسن هزار دوب ردنرابس
 ۱ | یغیدغوط نوکه کر دهنسانعم قرتشعو هقشاذا لوالا با لان اقرش ۶ ىشلا قرش لاش رولوا ردض اتش
 | ق رمشلادمجچنم یا لاق رڈەنب زانم ناکم مس ارکرذتراتع ن ندهخزد یکیدلنا عولط تلشنوکه ذکلفو لدا

 | هدناواروشنید هغلتیدیآو هغشیا نربکن دنغی لوفر اھ دز تشم یا ام قرش نس ن تنا قرشلا نمقا
  هدرابد ضعب هشوقوب ردندرویط عانب کز دید شوقزپهدننبرقاخ هلا قلیح قرشو ردا رام اج هد شک ناش

 دارو رددآ ملقارت هداه حاب ,لذک ريدا خلقار هد لدتا ق نشو راد هه هدر نضقلو ناتفط هخوا

 ۱ افرش نشت N لاقت NY قگوط شنوکق قورشو قرشو RE E 6 ها دندرت 7

 ۱ ۳ هویم ندنب انا هان r ET نملکنز یک رع زوق اق اتراع اما
 اا قعر شننوکهلیررسک همش ق ارتشالا) اتهنظفاذا ةرفلا قرش لاتق ردهتتسانفف
 یهزااذا ملا قرشا شا لات زدهنشانعم قكملکنر یرا-فروق كتحاغااع رو تفاظازلا نیا تفرمشا

 .قلاصوترب شنوکیحو سشلا قورشقّلخداذا لجرا قرشا لا فی ردهنتسانعم كعرکهکاشنوکمدآربو
 ےک ج
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1 



E 
f4 

 رجوع <

 یجاطږ هدننب هنیدم هبا نو ردیدا نایب رپ هد هپ رض یجو ردعضومرپ هدننزو هني مج (مقیوس) یداوابلاع
 "للعلا هدب هکر ردیدآ عضوخر هد هت دم یا اونو: ردیدا عضومربهد ةکمنطب و رددا عضوعر هد هلايو ندیم
 هک قیونبلادج نډجا ندنییدج هکر دعضومر هدنبساضقویعو زاپدلوا نکا مهنعهللایطر بلاط نان
 || طعاولادشنب نجرلادبعردعضومر هدنارت طساو هقب وسو .ندنداروا دشا با ثیدح غ امسا ندنبانچ دوادوبا
 | تیعر هلص كس (تقوسلا) ندیدآ عضا اومنوفط هددادیغب و ردیدآ عضوم هرب هدب ر عمو: ردنداروآقب وسلابیدال|

 | لاق «مدننزو در ص زد قوس یجب لوق ییع«ردربارب یتومورکذم یهو دزفم رونلوا قالطا هنمسک ناتن در ذو
 || يلایعتسا هن بنانعم قوس لها نفل هفوس م زوا ینا هذهزد كموحرم یربرح هتبعرا یا هقوسلانموه

 نوعا یرلکدتا قور هلو تعم یراکدتیا هدارا یرانآ ی اووءاشرونید هنا س دزی زو تیعر هقوسارب ز ردطلغ
 هفوسو ؛یهتنا زوشیک نویقوس هدنعجیو هلتبنسسن یاب رونید قوش هنالوا قوس لهآ هکیدلاف_ردشخلوا قالطا
 دقوسنب دجو روند هنس چ اشا ندنسب رقوب"یرادقم قمر رب كتابن یزلکیذد یکی نا لوقا ثوئرطل|
 | ریعتدواق هدننزورمما_(قیوسلا) یدیارلوالاخ ندنایصع هلسغمالوا یتالانه هدنصوصخ تنرصردندنیعبات
 هلیاونصیس | هعفذ جاقزب نوجا ل تلقت نرو زن + رکصندقد رواق ناب وبخ دوخا ینوآ روند هپ هن لدن نانو

 ]| یو لر هویمو راردیای دخت هدلوب بوصب هغجراغد ردي زاهارداز یرنک الراب ودب لر دبا لسغ هلبادراپ اه هیعپ
 قاّوسلجر لاقن رونید همدآنوزوا نکا هدننزو ران (قا وسلا رذیدآ نالبب هه وب زب هد دید ها صلح قیوسو ارجخیا اقی وس برش لا قب دونلواقالطا هب هداب قیوسو .رولواهلکلبا قعس بورواق فیفا دعب
 ولکدزوا بویلوا شمشود هرو رونید هننچروموط ناقج یرادقشراقرب كنچاغناامرخو ؛ قاسلا لب وطلایا
 كلاش روید هب هود اعم كلرکوب نالی روس بوشود دنیدزآر اکشامناد هدننزو نسب (قوسلا) نون هتان نالوا

 ةقايسا عطق لاغب ! رونید هنبشیاف ققوطو هنلاود یزواهلیَف ن هزه (ةقاسالا] دیصلا قواسب یا قول ضریب
 | قاساذراصاذا رج ا قّوسلاقبا رد هب ساتم كملکدزوا یمس جاغا هدننزولیعفت ي وسنلا) هربسی تاکو
 || كا ندهن تسانعم كلبا شراي ساک ی فرصت نعي كلبا ملتو كيلمن نط اصفو روما ۍدنکهبدنیکرخاآرټو
 یرغوط هنتلزوزوا بولوانوزواو بب رقیا هل قاسینموه لافیو مبایا مل قاسنموه لاسقب.رونلوا قالطا ]| هّیش نالوا بیا رق هپ هنیسنرب كلذ نالوا و ریپ ومات هب هنسنزب هلیعض كود (قاسنلا) ات هکلماذا هزما انالفقّوس
 یکرابطق را هود هد لعافت (ینوایسنا) قولاق هرخافاذا هقواس لاقب.ندهنسسانعم كلتا هقحبایبمو هرخ فی هلبرب یړ هدنصوصخ قوسراوط هدننزو هلعافم (ةفواسملا) روند هخاط نالوا نابسآو لهتب
 بول روس یتبب روس یشاومو تدواقتو تفپ تا ذا لبالا تقوابن لپ رد ہنس انعم كلروسن تولید بردم
 || يسلاف تج اززاذا غلا تقوا ست: لاغب . ردهننسانعم كلبا هج ازم بوتقض هنتر را نكر دي ڪڪ
 || ولتوارطو باتشعاق هب وضو باذک یا قوتهسلجرلاقب هنس انعم با ذکرونید هب یمالپ هدننزولو رج (قوهنسلآ)
 هیرودمرو و نیفابسلالبوطیاقومس لجرلافن روتدهمدآ نوزو |یراقاح ود ونیدهنینهلوقح کدزوا تابنورهُم

 نو رهوج (قهوسلا) حالا چست یا قوس د تبه لادا یونی هراکزور دیش ناریوف نوت

 س

 هلا ی ات تست ضد , قطاخا نیهبلا یا قوس لجر لات نود همدا سیراعدآ هدتنزو سلع

 یدنلوا نایب هدنشهدام عی سضو ردهقربش یندرفمرونید هنلشب و هزات كتابن یرلکدید عی رض هدننزو جرب ز (قربشلا

 | راضعإو اعطقیاق) راشو قرابش بوتلاراصلاقیهنس انتنعم عطق زدکدهرابهراپ هیت رانش (قیرابشآاو
 هدننزو ساطرف قاربشو هد نزول دانچ قراشون هدننزو طالع ق راتشو :هدسننزو یفعچ قربش هکرلیدید
 :قاریشو قرابشو قرا يشو "قریش بوب لا قب رونید هب هننن شابسکهرابهراب هما هدننزو لیدانق قیرابشوا
 هیهتسب نالوادیدشو یقاقلطم یقارمشو زد دم هانعم یرلعج ودرشف هکربد جرات هلک طقعیا ق نابشو

 .عفد هکردیچما رمش نلت زب هدننزو لداسنع قرابشو ةدنزو طالع قراتبشو .دیدشیا قاربش یش لاقت رونی
 هدنتلبادیپ نهد زو طبالع قرابت شو ار دبا قیلعت هنب رانویب ناوبح ینمقوقف هودو تآینراقادب نوجما نب
 رد رعموب اؤ ږاررواقهد هرج ې ويار غوط هد رخ هدرخ نا هکر وبتند هبهمرواق هدننزو لدانع قرایشو ردیدا هیرقرب

 = . ۰ تحس تب تست

 یاب

 ۱ (قّوهسلا ) ناتریا قدوسو قوهب عدج لابمیروتید هنسهلوعم یدززا ایا شغاف هبوض یک یک رک دوا,

 [(قرابشلا) ر درلث نح هقرش ن مماعو قربش نیذوعونةهلادلو یا قربش ةرعح یف لاقب روند هنس واب یدکو

 || ياخ چد لوا چ ر عمهرابششو ی ّرعم هرابنو ردکع دول خطف قوچن هکر نعم هراپشیپ هروکه ننام كحزاش



1۳ 

 راردیا ماخها كب هک ارتس نترلق ان ینرازبلاب لام هم ناوسن نالوا تار دم هکر دوب ضا لدل غم هدرما تدشو

 راق هد لید صق تفخ هدنرلکدتب.رارف نوا ق لو صالخ هدنضورع هدب د شو فوخرب یکن ونشو
 هدانبنکی رافا :یراردلاب همسر لوا كني رلناوسن هدندنع شومانو تزبغ بات عصا: رار دیا تم اشک ویغص
 .بونلواارجا هنسا رخ لثم لر « ہد کک هلتسابنم وہ رد ریطع ۶ ؟ه دن دش یرلعتود هدشاط هغاط قر هوا

 ]| .دولوا ندنلیبق هیلیتم "راعتتسا سپ ید لوا لا عتسا هدننعوفو ل وهم سا نالوا نوصتم قاس

 انان زنم اا ثیح هتفیقحو یعالا لصا نج فشکی موب. هغو هراعتسسا ندناسناقابماب درهم قابس دوخاب
 || مباتت هلبادح او قاسراب رعو یهتنا زولواراعتبسم هب هداملصا قاس نالوا هیلع دمو ماوقرادمرولواهدنلبوأت

 ۳ ۳ آ یرب یرب ینیعب میهن ٌدنراجال هعداتنمیا یقاسلع نی ثالث تدلو خوام هنمو , ردنا هیاکندقافتاو

 . ]| هدیتسراف یاد ہیک زا كج نازل ا قانو یدلیادلوت نالعوارفن حوا قر میم وا ريق ةدنراقلازا

 1 ةناکح رونلواقالطا هن هنککرا كنيشوف یرگ رح ق اسو اهعذحیا رجلا قاس عظق لاشه رود تحرد دن

 1 منسي زواب نحو هنسشوق نجرکوکب یناسلوق ىلج رتوا كلر هید رح قاع رج قاس هک اپ وکر د دلو ادن هلو
 ]| شوق هجالا یرلکدید قووغسوق ندنعون هماج یناب,سوقوب هروکه زمص یل ند هراس تادرفم رونید
 ]| رظننوخرا ردباریبعت قوق هدرا رابدوب روا كر هید قووتسوق قو وقسوق بولکهرا هچغاب هدراهب هکر دقج هلوا
 ۱ نیورفلاقاس دوخاب يخف كف( ورفلا قایس) ردینآ عضومرب قاسو دام التوم هنیعب ردشوقر ولزاوا ن.نح

 ۲ دیرفلا قالس) رد شمع چ بول هوس یکی زونپ و كيك هکز دیدا خاطر هدنرابد یسهلیقدسا هل اواو هدیتنکیا

 ۲ | «داق عرج لتیئاس(فقاسلا)ردعضوفر هلبصتف كناخ (وطآ قاس)ردیدآنصحر هدنب قانو ردیدآ مضومر

 1 اک هلو ولعم ىه ر خۇم یا شبا ةقاسیف نالفلافب رونلوا قالطا هنیررادمد هلزکینع یک كیاقو
 || ددنرابع ند هقاسو همسببو هنچمو بلقو روناوارییعت یب هقرج کرد ای رونلوابدلرت هرزواهسجخ لوصا
 ۱ دادما هداضتقا نیحرونلوا ممص ید حانچ یکیا 4 هب هرسسلمو هنو رونو !قالطا سېخ هو هسک تیدرره نوک

 كمروس ندندرآیب هب اد ارت مقابل او) هلي رك نیس ( هفایسبلاو) هزیصق كتبس(قوب وتسلا) نوجا
 1 ااو تاك قايىسى ق ونمو جوری اوس قوسا هسشالاقاس لاعب . رد ,هنشاانعم

 : عرشاذا افاسو قوس ضي لا قاس لاق ردباخورقوس کان وکر دلع تسمن انعم قاشیهکمزو ناجرضتح

 ۳ دقاس باصا ادا ان ان الف قاس قاس لاعب رددنسانعم قمفوطاب قمروا هنیردلابو هنکنا كدا قوسو جوزآ عريف

 . | يوي ةد زو لاعتفا (قاینمالا) هلسرااذااه اذا اهزهم ةر الا قاسلاقی ردلمتسهنیانعم كامردنوکی نزهم هنوناخو
 أ .هب ی روس هدننزو . دا دشپ قاوسلاو)(قئاسلا) امقاس ییعع " شبام ا قاتا لاق ردونتسانعم كمروسراوط

 : دوب « لری نک نم( ةقاتبال ا)راپولباٍیدج تیاوریلع یردارب و قئایسلان ناف ن ډو اروند
 - ]| ر دەن انجم كمزدروسراوط هیسکریو .هلسرا اذان یار ملا ق اسا لاقب ند هن نمانعم تامر دنوک ی هم هزوت اخ
 | یالطابن رس كنوتاخو یدنلوا شف ردصم هدنن و باتک(قاس) انقوسب هتلغچاذاالب اهتقسالوقت

 | قونمهک یدی رونید هب یشاودو بود نانلوالابسراو قوس هرنوایم هروتیودب نوجگارهم لصالا رونلوا
 لوفیبع روند هذان ؤزۈا یرردلاب هدینزوقجا (قوسالا) یدلوان aS هدرهه لر هدیکرولوا هنسانعم

 ۱ لی وطلایا ء ءاقوس عن راحو قوس ۱ مالع لاعب رد ءافوسیتومرونبد هالوا نو زاومو هو پوخ ولعشفان یژردلاب

 زا هفمسا)روئید هنکل]زوکدوخاب هنغلنزوا هلردلاپ رد مما ندنیسانعم قوسا لنتتف قوسلا امهنسحوا نیقاسلا

 - | قنا دعا یمن لاقی رونید هب یشاومو باود یرلکد روتکب وروس هابقیرط لب اچو هتج كنيد هدننزو هسک
 ` ]| هدرپولچ انا فرط یکیا یک  هکد ونقل اح یکیدنلریس نوجا قغ هدیص ءادایصو :تاودلا نم هقات سا ال یهو
 1 سبک (قیسلا) ولکق انس یعچچ رلراناپولک ه نیر, كلوت ل دیص لر هروس هاب هاب :هدنرلکوا آب وبا
 ۹ رونبد هرازاب و هی وسزاجب هلی كنس (قوسلا) هيف ءامالیا قیبیس باڪس لاق دود هدول زرو هدنیزو

 ۱ رونوا قالطا هنهاکهکرعم اكلنیرب شارضوا (برطا (برطآقوس)رولوا خدرکد دمر دوو ردیدنبنس انعم نیانلا فون
 ءاعب دالاقوس) رد هبرقرب هدننیس اضقدیز (بئانذلآ ق وس) لانفلاةموج ف یا برا قوس ف کپ هر لوقت
 زدعضومر هد هفوکه ناف (فمطج (غبکحقوس) نود هل هددادفب (ءانالثلاق وتن) رد هدلیر هدنتلایا ناتسزوخ

 i هددا ك بغبا .(شططعلاقونیرد هدلب رب هد دییفبرفآ (مارکق وس)رد هر هدرصت (ڼاډرو ن ۳۳۳۹

 دیک ریتم قوس نکل بودیم مدبب !قخوا هی های زا قۇنى نمک هدقپنلوا ۱
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 1۹۹۹ ی
 | هراوبد هدسننزو لعفت (قلسنلا) هرهظیلع ماناذاقنلساو لیلا قلتسا لاق رد هدنرانزو ءالنعفا یمیکیا

 یان ندعجوو درد دوخاب ند هشیدناو مع هدقاست و رّوسناذا رادج قلستلاقب رد هنسانعم قمعچبوشمرط
 هدننزو ساطزق ( قاخمسلا) اعجوولامه قاقاذآهشازف خلع قلبت لاقب ردنننسانعم قلابچبونود هنوایو |

 قاللطا قاعحسهنغب رای شاب نالواعلاب هبیرد لوا روند هزکج رد راز هجنمقفو هدنرزوا كنیکیکشاب

 ةقبفر ةرمشقوهو قاسمسا| ة لا تغلب لاب ردتشهلوا هيعمل ضراع هلبعسا ضورعم رد یم هب هسب الموب
 رونید هنچاغاامرخ نوزوا كب هدسنزو روفصع (قوعمسل) اذک ی اسلا جش یف لاق و سرلا مظع قوق

 دقفوبهتفوپ هدام هلت همشت روند هزک رد یکراز هجنا ناتنلوازک هکر دیعج كفاعمس (ییح اعلا ||
 | هدنرزوا كنغا جاو میغلا نم قاق را عطقلا یا قیحا ی ءامسلا یف لاسقب رونلوا قالطا هنر هراب دولبندیا روهظ
 قیقر یئ یا مصش نم قییحاعم ةاشلا برن یلع لاقب نونلوا قالتطا جلا قبح امس هد هراز هجا هجا نالوا
 بدنج (قنسعسلاو) هدئنزو نفنق (قتنمساو) هدشزو حر ۲ (قسعسلاو) هدنژو رفعح قسهسلا) رتل

 [قوس])ردنابنیرلکدید كشوکنآجرم هلفی رحت هکر دیعسا شوجزرمو رد هفوکش فورعم هکر ونید هنیعما هدننزو ||
 [قیعسلا ) لاطوالعاذا لوالا بابلا نم اقوم جش او تدنلاقمس ل اتق رد هنسانعم قعازوا بوئلب وب هدننزو دوعق |[
 رذیاهطاحا یکق وط یتوبن ؛لزوکوا هکر دجاغا کیا لو او رولوا هدقردنوبب هکر دج اغا یرکدیدهوب ز هدتننزو ربما ||
 قج هبشاط ع رک دتنزو وجا (تقعمالا دین رهدیسراف همم هروکه ناب كحراش روند ناتیعسهتسکیآ |[

 بذکل ان هتفو روند هبهنسن صااخ هدننزو بارغ (یاعسلا )روثید هرادتختو هراجاغا نالوا یس« داغ كهز کش ||
 [قومسلاو) هدفنزو ناعر (قاعسا) ر دب وسنم هصلاخ ردندنیتدحم کی امسا حهارا یقصساو :صلاخیا قامت ||

 لاهساو یهشع یاطب هدنباعا لاص ےقلاص روت.د ہرا هناد ینکایرلکدیدقاسسیخد هدیکت هدننزو روبص
 هکیتامسلادچسا نیدجم ندنیتدحر دعفا د نرلتلع درو قال نالوا ضراع هدزوکل کا هلبعوقنمو طاق یتنزم ||
 ردرلپ وضع نعت زر هدا تیاور ندنباعصا تلآر زب هک املا نبا لولا دنعویدلبا ثیدحت ندیراولایاندجنا ||

 روتید هقروزریغص هنوکر هدننزو روف صع (قوبتسا )روند اهب هوا ر اومه وزود تیاخبهدننزو رفعج قلم
 هدننزو قودنص (قودنسلا) ردیسرانهکردیزعم ندکبتس هکر د میم ردب رلکدند قییرچ هدیکرتو وان هدیسزاف |

 برق هدننزو لج رغم (یقتعنسلا) روند هن زل هدرخن كنخاغا نیسزم هدننزورفعح (قسنسلا) ردیف دارمو

 رعت قیلوا هم هدناویح هکر د هن انعم قمعیب بولواالتما ندماعط هلیتف كنوو كنبس (قنسلا) یدنلوازکد ||
 هدناویح سو هدناسنا جاکر د حراش راو مشباذآعبازا تانلانم ارزش نللانع لیصفلاقنس لا رونلوا

 تیبیاقیتسی دعفب ها ر لا روئید هوا شلروا هناطب بوناوبص هاجت رک ه دننزو طبق (قینسلا) ریلیختسع
 هر رسک همه (قانسالا) ردیدآ ته فورفمرب و زدیم سازد قارب قینسو رولکق ینانسو تاقینس یعجج ضم ||

 كرد هللا قوبط (قاسلا) هفّرتاذ معنلا هفنسا لاب رد هنسانعم كلبا املا هاها رک ینرفو کالابقاو تهت یارب

 هنف وتو كن ا یروق هنکیک«داسروناوا رعد ر دلا هن زوب ینصشو مطو كجا دیکر روند هوضع نالوا ین
 كنس ژواکن اقیسو هل كنس زولک قوس یجب رد ردق دراو هناتط ندقیساق قاج و رونلوا ریبغت فو كود ||

 هب رض لاسقب یدلوا بلقنمهب هرمهواو نوا قلو اا مم ی همه ذنوب هدتنژو سافا رولک قوساو هلب رشک
 لاعت هلوقو یدنا قوس لضاو زد هقن وسیزغضمردشنّومقاس هروک هنا ت حر اش هتک رو هنغک ن ما یا قات
 ةدش لوابا یندلاةدشرخآیا ةبالا قاسلاب قالا تفنلاو یلانعت هلوقو ةدشنع یا قاشنعا فکس مون
 رابخاهلب رنعن قاس ند تشو لوه کیش ,زولوا كانو دندشو عیظف تناغد هدافو نار و رغ ةرخألا

 رولواماتتحم هکمزیو هب وهن هنب ردلاب ناو زارف ندنآ دوخ هتغواةم هلکناهک بوک زی
 اک هبا قاس فشکو

 تادشو لوه هتبلا ېس كقاس فشکه لت مج وت رردیا هیاکندکمنرچ بوناتغصهتتعسرارف ردقج هلو كنب ||
 هنفوج كنهقانییلا ادراک كصوصخ لوا عو رت ند «دقدلوا لاله یدلو هدنجر كندقانر ەش دن :وب زواوا

 خد لع و ندنخیدلوا دیش هنبح اصو هی هقان هداموب زدیامارخاءرشطو ذخاندنقاش كعلاه دلو نوةیالاغدا ||
 هغر یر راردلا هک ق اش فافتلاه نا تنآو راب دلن ازت هلا قاس تفشکن دنتحو تادشزه ندننیدلوآراوشاو || «

 قعتلوط نکرونلوا عضو هرجا نفکد وخاب قم وطنب رب یزب لقا ند شت ةدنااح تومدآ رم زدنزابع ندقجشلاوط |
 یفلثوم هلبل وا كیرخ | تتنحتیرخآ كنايند تن دو خاب ندقلوا زتو ط نون اقناع ند فو خن تادش هد راقانادوخ ات

 تب وعصقاس فشکهروک هتنابب كني رمسقم ضغب و زد هرزوا زوکد م هو نان هدر اضب كاغلۇش رددراک ندقلوا
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 | TRE EIT TENFI ECE هام وار آخ كىك ىئ هدلصوم 1

 | هرکصندقدلوکوا لیوادخنوایرغان هدر: کات 9. 5 هدننژو هنیفلس (ةعبنلا) هو کو ییعض كنب سرولکن اتلسو

 | ئت روند هسن زانآ قفرطو قابانالواهدلوب و رونید هنیربنالوققیص هدنراناب ك هود قالذک روتید هغاقآ ن الف

 1 | كبت نایغلوق ها لوق لع روند هشادخل یصم شنلواح الصا بولوکودو معا هتعارظ یا دنتلش رقم

 ۱ ینل طوا تطصاو تقد قلاةرذلا یهو ةقیلبلا انمعطا لاقیروتید هنشك د رغوي شلاق ناعم یزاکدید
 1 ك هو دو روند هی هطروع سلاش انا دغرونو نيد هر دن دنا تو هربست شاشا وص یاو ثیئار ط هب طلخب
 هد هل واوص هلی رسک كنبس (قلتلا) وا شتک,یراپوت هلکزوس نالوق هکر ويدن ؛دب قج رەخ نالوق

 a انلؤازبعق یزاپ قللسو هدننزو ناعدرواک ن اقلس یی چ دلو كج هدیک. بوق وب قط لبس دارم
 تا یکیاهسلاوا بص هززواراچ یرتصعو عفا هلصافم عجوو هتلع نسر فتو حفدو مو نول موت للختو اچن

 || تب قلدنا درفهردرانانهنوککیاءالاقلسو قربلا لسو ردیفابت كز هقیقشو كنب راب رغ! قلوقو شید طوعس
 ١ وفدا نامو یوم هرزوا یوا تابت یرکدب قند اب وضل ا قلبو مقر ندض اجنلبچقلسو
 4 ا بس لؤوق لیع رد هفلس یتودردراچ هلن ریس ؟كیبسو هدننزو نام رولک ناقل جیک شاز ذ روید

 1 3 را ا زوع رتفز ید هّشحافا ابحو مرش یب اب طب و فرا یا هک اروتید هدروفیشاد

 Friar کو یعط كنب رولک ناعللس یعج كوپ هشیحاف ةط لس یاهتلس نه لاقت رونلوإ
 ااو دا ( ق2ا دین A) هدننزو بنع ولک قلا و زیا رولک قلب یتمج
 ۳ یاقاللس و قالسنو قلم پیطخ لا اروند همدا رونق ولتخالب تالا ناما رم هدننزو دا دش

 یی FERA هللا زاوآدنلب هدنفاکنه تبصمو ام ۳ dl ۳ كمال
 تیتر یا اهپجو طالبی ادنع امتونصتنمفار تناکاذ دلتا لا هاو روا زا
 تسر روف كوا یرلکدیدقربثنو زونیدهنس وقي نوجروچو رف نسب ؟ود نورد بو ندراج ان
 ۳۹ شا لقب هد هننتقرا کلوپ قيل عن نرواک قاتم یچت دربه چوکی تب د هتووهناوق

 ناتو راف رلهزز العام دیار دبد بق تویی رپ ود نهد زو روبط N هباجنمایا نیلا ||

 و هدلبرپهدبفرط هما اضع ةيفول بل پالکلاک قوتا نمو روناوا تبل اک
 | بننریغت یاوتع هیقولس هدنرلتسف رد هلی رپ هدنلس, .هکلوا مور رد هل ف کر دزلبوسنم ه هیتر ىك
 لانس لصالاق هیقلس هروکمتنیپ ِلحراش رد وینم هی هدلب لوا قلسلآ ع وزنب دچا ندمالعاو ردندنایق

۳ 

 : 3 ءال لاري هراا نادویق E ردقتج هلوا لب هاو
 لو دون عن هنونو كچ حب و لی (قلیسلا)دوتید هی هزوچ كد جوک« تنجو انفو | HE (یاا الا ردفا لع تناک ام یهو *ءاقلسلاعاضبا لا لقب زند هعا جج نالوا هلا جو

 و قنوع چ هتان ناخ نفاج هلیاه ( قلب نفلواقالتنطا ضناجاک دغر رتشبقوعهکارید
 || شوت عدالت دید لاد رک روتی زاب وبس هنوکر هنو هبنارخ (یالاسبلا) باج یا
 ۱ || ناتمالا لوضا ی ششهنوهو ناسللالصا ىلع چر وچو قالاس اهخ فار للاقب تونپد هجا و ىزانا كتاب

 | دیک بن هدنراکب زوکی کا ری وطر لت اعتو یلنیفرقب|یپبب زدی دآ ت عرب ندنزاتلع نوک ی الدو
 زا ا رادنرنتیدلورهتاف بار زود رابضزر ول جزو ندناف رولو یوم ینداتسف كزوک لباب

 ۱ وام (هقالبتور رب اوایل نب نیولیکو دراکب کو قمشلکا اه ولو | لرق زف ئافاق لوک
 1 :at ةااراصن هدنننزو نامر قالب )دند تعا يژلماسونپ هکردبهو نا

 | گولکدنناخی وزع لاما بنھ تیرسضح
 هی شوی دو و سان ین سم وه جا

 ۱ ۱ ع کتک وکو زد لوح هرجنهرکصذ دتعاسم ترود هنیلوا بص هرزواهکرمپو بلقب هب هکر س هوره

1 

 و یبوست میس جو سیم

0 
1 

 0 ۱ | تالف لا و هتمیبطیاهتقیلخ ءافهسلاو هتقیلس مرکلا لاق رد هنسسانعم تعیبطو تشزسو رولکقالس

 ۱ 1 ess aa ك قولل دارج دهن هدهبک ازا

 ۱ ١ ا زرد نم تناک انا قلتلس هری لابقب روند هوناخ نالوا لوک یکی نر همنتزو :لجرتبنب
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 نانلوا هدهاشم هدنزوب كج لوق لع: رونید هنبوصو هنر هوج كيف هدشنزو هروفصج( ةقوفسلاو
 نوزاوا نالوا هدنزو لطف یأرللعو زردیاناسعل هدرانآورهوج کروت د هز هنشنط توز وا نوژوا ||

 وس كحنوس یکبا یدازوانو ز وا غمب وا نالوا هدنزاز ون لملف دوخان روتند هراوس یک لو یدازوا || .

 | شّلکچ لایخ یکو وی دولت ؛ وا یک لوب یدازوا نوزوا هدنرز وب رافق نلاسارخو نابط صعب هکرونیذآ هلال
 لوکس کنون نهان (قتس ]ردیاب برف شوش هرو تن كدراتش رولک قسافس ی دوز ۱
 قمزواراعش هب هرهخو + دو اذا لوالافابلانم اففش تابلاقس لاقب رد لاق ردهنتسانعمقماق بوزن وح ورک یوق | ۱

 ردفتسانعمقمابق بورپ وچورکی وق دوب هلي رسک كن هزیه(قاتسنالا)هبطل اذادههجوقفسلاقب ردهنسنانعم |
 ةا قفس لاقي رد ةنمانعم قعفوط مکحو قیصو ول هفت ر هدننزو هقاجب (ققافسلا) هدراذا بالا قفسالاش ]|

 | قافسبو امن نونبد هاو شتفوط کو قیصول هفت ردئصو هدننزوربما (ییفتسلا) امین نام
 اةقاتسلا) مقویاهچولآقیفش لبر لاقب رونلوا قالطاهجنولا قیفعهمدآزماتوا اولزو كب هلتسانسوب قیفضم 1
 نونلآو زر دیافلاکآهغ دوقوط یرینضح رانابفوط ربصح هکروتد هب هت نوزوآ هجا صبر هدننز هلی ۱[ 1
 هدنع اقرا رز ود لاهنسلد شعب نادا هکر ونک هب هیبت دیتا شال یکم هک کج ندنن الوقف وکو ||
 هدنازو تفر( هتضنسلا) امه ؤو هضنلاو بهذلانم تم تیق یی شنا هو تهذلا قم 2 هقیفتت |

 هازتفا لاعبو اوبا اذا منه عقم هاظعا لاذ هنعو زونلوا قالطا هب هعبابم دقع نالوا هل هلال کرادیا
 لاتر نود هرانازدب تدباتییغو لصفاشادیس هی كفاقو كنیم (قفسل قغسلا) ةهیبیاهدخباو ی

 اعقب زاطلا قس لات ردهتتسانعم قمر فج یم شوف هدننزو قش (قسلا) سالا نوتات ئا قفس
 همدا لوس هلی هیت نا (قسقسلا) ردهنسانعم قس «دننزو هاا (فسقسلا) قرذادالوالاباسلانم |
 تورونوا هدنسوشنفیکتآ یسک ةنکرخ ابو بوروتوا یکی فیشیسرکهززوا نشو یو
 لاشردهدن وم تفلّوبو نوا اله رب رهن لر و هاوا ربا زاغ دنا ههدشاسم هر رب یز ٹین

 یخ كلاس (قس ى E و قرخا نرغآو ذکد ق عصب نموهو ۱ ۱
 هد رز تودیع هاز ءازوش یتداربهبتنزو قلخ ( قلسلا) نالندنناکرازاورخژ ضوص# هناسقزوک ۱

 ۱ لانش ودهنشانعم قعر و ن نیک ناو ءاذآادآلوالا تاسلانف “اغلب مالکلات هقلتن لاتشر اس

 قز هوض نانو ها خواب الف ن لاش ردهتسانعم ق مکاتبو تود اا او یاب
 ارد ەنسالەم قني همزن .دقزاقا هكر و هقرحناذا تانلادربلا قلش لاعب رد ةناتعما كردت وکبو
H8هدانا یاس لا وی هرات قلاب یاد یزآدوشاب خنولط سو ءاقلع دعزعطاذاا هو ۳ سلا  

 ةنياوقكنتس هلوقم لاوعنو زانلاب هالعادآ 3 !قیاس؛لاسفنرد دنسانعع قایق لشن نب هرو |

 لاق رد هنتسانعم قاتار طفت ارض لب هودو لخت دااذا ةو زعلان دۋ علا قیاس لات دهند لو اک
 لج راس لاقی رد هنسسانعف قورفیحو !دعاذا نالف قاش لافبدهنتشانحم كلو عجبا ةانها ارعا قاس |
 هكر اوا مادام طا ذا ةا لا قلب ناقن ردهتنسانقم كلبا خاجتلىوۋائ هرذوا یس هقرا یت تاھا اضاا

 | یتسوب و دلج ع زناذآ طوملابانالفقلسلاقن رد هنناسنعت قور وف توریص یمنی رد" تورو هلی هاوذم یی ۱ ۱
 ناعما یصقنع هکر ذهن تناعم کار دیک راجت هززوا جو ۇل اقشا ندن وا بوی شش هدونم یمن ا

| 

 قهر زانن و هروو هرعلش هنااا ءال قلم لاتشیاولوایلان نم ةا مرد نادك

 ؟لقاناو ترآ راد رعلاذدلا تفل تس لا ب لو نام ق1ة ضاق یر تولوکو ای ئالو ام رهن قا

 وذا ڈنسانغم کیا ار بوقبص نالوق قرلتاب کن هودو رهذلیا زت قت لپ جوا عام opr i ضو
 تقل لام ندهنسانعم قلعا ارتأت ەدلوبىرراقنرطواىزلقابةلرانتڭېك لويو ۆئ ر !ادآریغلا ترم

 لات دونه جو كرد دوم مک لب( ار نیر تست
 دایز لب سر دن یکی ندید اف عج هایم هدیه هند هلک تاجک رد حرا هل اش هافطس |
 تنزه (قالسال) هر هظنیع هنیقلااذا هتیفلس لوفر دهن اتطم كنروشوذترزوا ترحیم کرو یهشآ ۱

 دیض دزوق یشیدو هلخدا اذا هورعلا ولا قانا لات ردونسانعت تروج اغاةناوقائلاوخ اکو 3 هل رب زق

 هبولاناضارخاپ هدنتبط كا هود خدو ةن دعخ ( طلا )هلی داضاا اسلا ىل م الاش ناجا
 قلبمواههشنومضیاو تآ تی دا بار الان Saa a هی
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 یضور عبارلا بابل نماقرس شا قرشلاس دایر  arدت ل وغ مع: هنب یا هقشرپ

 در اش: اع رز وا نضصییالازیورط | قش یا قرمس هدنبوءاجل فی ارد هةر ید زف روشند هیوا دن رخ |
  ۱روئید هناهعشرپ رج ناببنو دی هنجو ا قریب هکر دی رحم یسراف اب و تن ۳

 اتا ف( درس تبفغخادا علارل با بلا نم اقرمس هلص :اقرمسب هلصاعم تقربت لاق, ردهنتسانعم قلوا كشوکو فبعض

 | انتی :ع دال ن قو سم ردندمالعا (قویسم)دیدآ كيوصعقاو هدن هیات هلا را وص نالوا هد هی
 | وردی تاور هدا زاوهاو رد عبنهو مرو رر اج هدښژو کش (قّرس) رد نابزرلانب قورعوو
 [| اپ بود یاازشاا هودیکیا ندد رعیودیز نوکر یذبابابحیمسا لصا ردن داع نما دسان

 مدرج دقبا نوای بویق ۰ هدوبفییباب یدروتکهنسوبق لنهلاضرب توکح رار“ لعاب : نوا ۱

 کیر ذود ندونقرکید هلغلو یوسف کیا هناخ لوارکم ید تک ا  RTTیدروحوا

 | اود هدقدلواعلطم هاج تیک بولوا درس هرکصا دقدلوارطتم نامزرفاو یودب
 | زاطظح هم قس تنا بونلواراضحا تابنجن نلاعرماتحنومرب :یدلیا لاج رغ هب یری ترضح ۴

 || ینږیازدیاچاه دو كربن هلکنآ ی رای دنکو یدلو رهن شم هلبا قرس دعب نم هلل روپ  xerتورلا قرم
r كنبس (نیقرمسلا )رد هیرقرب نیمرطانیب مليك كنس( ةيقراوبملا) زدن دخ را وتو زاس لها 
 لو هد هلو هدرلواموب ردیجج كن هغراس (قراوسلا) رونب.دهب شف ید تای نیک تی ۳

 یا قراوشلاهب تضع لاسقب نونلواقالطا هرارومد راسو هراهقلح نردکرب بویلن وط او
 | رها لر سرخ هدیلک لوا هکر ونلواقالطا هب هنس هب هنسن دیاوز نالوا هدنزز هدزن دیک

 | را قم ردندامسا هدننزو هما (هقاسم) رده دلبر هدنراد مور (قوراس) هولوارذعتم ىجا نوک اسوا
 || ان ناو باخان هقارسو یطدلا كلام ن هقارسو ثراطل ن ةقارسو ورعن دقارسو

 [| و)(قداس) در ہدنج كن مشعچ رب ز رینهو یکیدند مشهج لب هفارس كن زج وجو ردراپاڪ ةر دہقلم هلبا 2
 نکن دهند تلا تن هاد رغوا ییوسکرب هدنزولیعفت (یب نیہا )ردندامما هدننزو دادش
 ملا تلا هبسسن اذا)انالفقرمس لاپ ردترابع ندکعد یدلرغوانالف نەنسى لوا دوخاب

 هنقارتنا ءاضعا هم ندژاس کوکو قالط همدا ن الا ضیعضو صقان کوه هس هش لعاف

 ل ہک نالوارلکید بوتوط لوق «زوس ییاهناشادو قلا فیعض صقانیاقربسم لجر لاق
 !قنعلاقاتسمهمدآزوتوکولنویب هصقو ایفتممتسمیا قرنسملجر لاق روناوارببعنیچکید
 دار سان قمت نیا نیلروغوا هکر هدننزو هلعافم (ففراسل | ) اهربصقیا قنعل یقرتتموه لاق
 ءا یو وپ هدننزو لاعفنا (قارسنالا)یلارظنپلهنم هلفغ بلطب یا هیلارطنلاق رانی وه لاغب .روناواریمت
 شما !رازکت وب فاوم:تفضو نزتفادا هلصاب هم تقریبا لاقي ردهتسانعم قلوا فیعضو راق مادناو

 >و کرد هنسانغم كل رک ب ولبکچ ورکو د نوی نوک بو وام .بوپهروکییسیدنکهسکرخآو و

 درب هو هلقلزنیرخ م دننزو لعفت (قرینلا) .پهذیل یننخاذا هنعقرسنا لات رونلوا
 اب قربماذا نالف قرسیتلافب زدهنیسانعم نل ر وغو یسشرخ آهرکصذدقدلروغوا بول | بولاج ی بلشر

 نو فعج (یعرسلا یایلوانای هدنتس هدامقرب رونید هبا دنیا هلن سکته ر( یتثیتسا) اشف |
 || ها نوک هتفه جوا ندیخ نالوا ق و چیر دنوی زلکدید یفشمرمض نویقو یزابهرق هک کر دیجما فض ظقلاتبابن
 دير عدج نو ەمرس « هروکه ناب كادر اشا ںدکل ھی زاٹکا ایک کاو دیفب تکنو ءاقبساسا برش قرادقمره رد

  pTنارو رده ر فر هدنساضق تاره هدننزو ناولهب(ناقمربنم)ردم دلبر هل و هدنتلابا رخ سا

 دیسا یزانآ و داچ یراکدید ینانایپ لوغ,هدننزو قاصهص (یایښنجبلآ) رد هب ر فرید هدنرلاضق سرافو |
 كابو یتحف كونو تنیس قعنشسلا ندیقل كني رب درجا دیا قن فیزطنا هدننزو زوعصع (قولعساا) |

 اطلاق فس لافب :ردهنسانعمقمرفمجسوق هدننزو هزاز( ق ةتبسسل )ديما كنوا هعلار دب رب هل نف و یعص
 اروند لود تاشباو قا الجغ كبش (ةفوسفتلا )رك تيما ندهن انهمفیسلادنرف هقسنفسو .قرذ اذا
 ردذوخأما ندینآیانعهونلواقاللا دکمه رد هننکر و ایا فول اذجخ الاقب نسسان هاچ
 ئش لاش زود هش یدازوانوز زوا .املعم هدننزو .طبالع (قسانیتلا) افمشیا هسآ نم 4 قوماش ەي لاش

 هدننزو هلردنق ( تقی و) های رہن کک لای ةتيبفیسلاو) لی هی (ًةةفللا) دنع تاټافش
 س 7 تحت و هوس یاس سس ی

 هقوسفسااو

a5ےس  

/ 
1 

 و 1

 ی یا ضا
۱ 

 تست



 ندوصلا) مسن ین جلب بو نن ین نماشا |
 رز (قاه-الا) ینافسماقل بابا نطو صم بول ی اب نم یلهکس بوق هل یتش
 1 | طلا ةهفخ نحنا لاش زدهنیمانعم مس ابطال توالت اد
 | عرمضل)قتما لایقیردهننسانعم قوتا هراق بولیکجا هلسغلاقیرذ قلج بونکو تیدونم تپه )فرما |
 ۱ یلظاف مسا (صس )اب ہا انالف یتمسا لات رد هنساسنعم كلناقاربلو نطبلاب قصلولب و هنبل بهذاذ ۱
 | مفدنیا مفدنیا قیام مند" لا دندی واک يول قسم یی روسی باک نلیکوپ درونی هايس ۱
 | قو ایر وما ناز نس قایل قا :هلنیتعو هلع ك دس( قتمسلا) دیدنی ی ع ؤو ۱
 | خا تقم لقب ەن شاخقا قت انام رخو ۷ 3

 | قیصجتناک» لاح ب لر هتطان پر دنضو هی نتزو ما( ییهنلا) تلاطاذا» یبا سا
 | فصو هک یی دز لکا نوژواولهرکتلذک ووت منشا اغزخ نوژزوا هنشنزو روبص (یق
 ۱ ۱ رد نما یژدب ردى تن دلاو مپ ها یه دز ی نی

 قاناپ خون هدا رادیدآ مضصومرب وارد لع لچرر ( ورح اش) وتو درون نوزوا ولنووره ۳۰
| ۱ 

 | داود ردن دهیم فاضوا لطوبط نون نناشنزو داش ةف توس لب هر قمر نوما
 یزو ند یکوخر زرد ید یریعسو هنر هدم ' هد مسراخ هبهقاضس کر رید جنزرذتج هلو یراق مش ز وښو چ

 | هرومب دیدشاو ظ2 لوش هدننزو هنیفس (نعیملس )ی رفضم بز هکر دف رع نننکیزنیفیز لب ی 7®
 | كنزمه (قاسعما همتی ّماف فری ٹناک اتمی رطم ل ادق لو اراض بو روک ی را ین ارضا

 | بولوا لوقنم رد هنسانعم داعب ا هک نده الکر غلا هقعسا رک او ر درته رغ ردینابرس ییز دیا اغلب ||
 || ندنفوقوراوا نیمار در شیر هطق كؤ (قاد )رو فر مسن زوم ی

 | رفاج هدستنزو رهوج هل ل۶ لاد (قدوسما)تارذراغا کلر نا فک لباوک نش هتمارکش غاب راپ دود
 | رقصیا قدوش هدفا قو ءال اذ زد لونغ همی وب ند اک مان هاب کنيل دع نا ووعد هنافط|

 | هکو هی لمسا د وقول اف كەچە لاو فاق (قنیمآ) وورش ل اناغط یرلکدید ناسا
 قش ەكرب نیل سس / ن هک نە صوصح ییراکدد( سک شفا تدیوحو كانت هفت اط ارانصن دری ی 3

 | هتئنزو رهوج (قذوسلا)رذحو شف هدعطا ناهز یو ین ام کوب زردی ترافل ٹا بوقاب شن[
 | هنینانورفص زود هنافطرفاسو نم انعم القرود هنیکز زا یا هنا واوتہار 4 :

 هقنزونارفعز (ناهفیسلاو) هاتف كنيس: :(ناذبشلا) روید هنس هقلح وغاف و و" .وداتخل هدر تل وب |

 | لحي لاقبروتد هوا زانروق هدننژو :یرفوس(وقذوسازب نوئند هناغعط ر فاح هدرانوب هدننزو ناق ر( نوه داوا

 ههو ن فول رنح (قونذیسلاو دز اح هلص مع لتسو هدننزو لی (نتنوسا)لاتعوتخ دیتا یقذوم |

 ۱ هرقاح هلینعف كونو یو يخف كلنبع (یناذن افت لب تفو یرتسک ن تاون انکی فو یمن كنم ین
 | نالیکح یروقراهدنفرظ ئر وب كتب نخ هدنژو مرام( قدرت منیهاش لوق لح مانام رووا |
 | قذارمسلا هارو دحق هتبأر لوقت روید هرم دنزرظ كل نفر از هض و وولک تافدارسب ى خدود ەم چرا نیش |
 رب یر یکیایوا هروک هوا یادم نفسزکلا نم تبلااذکو تله قوف دید باوهو |
 | هییه اش غاتواكر دي رم هد ارسوبهوزوا یا تخزاتنرواوا نحوصض هغابتا یولبیغاشاو همه رحم |
 ناب هلبنفارظار دامحو هی درن ناللیکیش را هیخ نوعا كلنا ت ماقا صاح 3 زخم ةنسارووهنازوترداجو | |

 قداس هدشب رغم یدتاوا مدت هبلاقاصم هرز قصو زد ارس زب ر لضالاقرونلو !عقالطا هغاقوص |
 | بوغا هنازهو زونلواقالطاهرابغ میظخ شا هاوه یقدارننو ردییرفم قاظارجم یطوبلادنشعو رلیدید ۱

 ]ول دارس یتبخانیشایبس رقوب هد تنزو جرح دم (قدرهمملا) رونلواقالطا نخ نوب دوب بوتروا فین چ رب |
 ۱ یک «فربسلاو ؟,(قرتسلاوا هلیسقف (قرساا) اکدودشم هلنشاو هالعایا قدرسم تد لاقب نوئید هغانواو هزداخ |

 | لا رد هنیسنانسلنولغو  ةدننزوا قرف (قرسلاو) « هدشنزو دحرف(تقرسلاو] اف فرشلاو هد ن
۱ 

۱ 
 هل الاماذخاخز رعنا اتسسخ دناذا ین باب نم اقر دی او نو اجرب ؟یلا هلع قم ۱
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 التوب كنارو ىح كبس (تقرسملا) اقر مع ةفرملا لاقت روت انغمقینس هیننزو لانعتفا.(قارتیفال
 قالوا ناهن دلنبتقف (یزمسلا) رولدا اياز غوا ویزاعما هدبننزو تفنک (قرتسا (قرتسلاو)هدننزو هح رف: فاو |

 م سس سس



 تبع

 توت

 1 چر دوخ ارات توتو شراب رو دال دکوا:هدتشنزو هفرض(هقیساو)هلنتعف (قسلا) |

f4 
 سس سس سس سس حس

 وسال نبدا دمو حراشلا لاق قامبلا لها نيب عضوي رظطاوهو ةعسلاو قبسل الف ذخا لا
 ارونیلواریعت لکا مک هدیکوتو بشاب هتیبتواف نادنوب هکر دال عش هنسانعم م دقت (نقناپبلا) لصنو رفاحو
 | او فانی اقا دو زد رد صن هدنبزو هلقاموب ردنرابع نییکلسیا فلو مدد هل یشیازب

 | یدلیا تیاور قذهفینحو امام تلاد ع ن یاطردمانا (ییارمیلا سانلاقیسیارمالااذهق هاش

 ۳ ۳ نه ىو قران نفرو پد ها !رکوب ندنا غ دافتوا و قس یرر اسان ادردهفلابم هد نزودا دش (عقابسلا)

 ۳ دو هباسغلاقانس هت [ناراو متد ازدیاقیلعت لاک کو یراک ماد .توکیدقی رمصیراقرپ

 ۱۱۱۰۲ یاسر از را لک qe ایا سه
 اف از کر

 || قاتال اوت قآبمهدنمد جارو قاف ند لج هلتمج بقانمورز امو لناضف هلتبسا نمو سل
 ا ناو یاس قی دیبعو قبلا تاتبنمق راع ئا تاباغ قایسوه لا رلردبا قالنطا ||
 نن هدنکه کن واین ک هاب یازلاک دروک هب ٍنرلق با كنجىف نطنز بانک (قابسلالا

 و فوت هاو یا لا تو هنا كنغابا یکیاوم اردنا ربع خد [قابش هلف رکو |
 ا *لاسقب روند ةتسزتاوره كمدآ یکا ندنا شراب یشیوق رد هبت ندنظءلقبس لی مسکهتلیس(ناتفبسلا) ۱

 1 اقر دلت ةن تناتعم لنمروشود یرواب مامقانیفلخ ناویح هب_ننزو لیعفت (قیبسنل) نابقنتسیا هبف

 قبسلانخااذ ا نلقم لاب دنس اندم الو !هدنشزاب یشوقوب مار غلاهدلو تقلااذا ةاشلا تفس

 |( قاس) بش لا یضعااذالجزا سس لا ولزا دض هلت مخ ویر دهن سانعم كمبو لدکوا هلغلوا قوسسو
 1 بزاا | لاقت یکه جشن قواو ههفطوقو ههسدرکسردهتسانعم قهرای نوعا مادقت هن ربیرب هدننزو لاعتا

 اش )اض نج هاکرتو هازواجیا طارنصل ایفیثسا لاقب و ردوا تکراشم یکم اضتخاونو اتشاستاذآ
  نود زدجراخ ندراتفت دام هکر دند بایبق مقتنع زدداز یلوق التض حب ءاکرتو كفلوم سس

 اد هل لاصب او راس فذح ىلج طار كفابثسا نکرد فاك يح ابص غیالا :طارتطل اوقات
 ِ EAT اوقبنساف ر دج اتجت هنیعطت یساغمرادتبا هقابنسا از ینا ک بش ارتقا ىلا مو
 ق 2 هر و قوه و قار قاستسا نم ردجا تح هغاقهدنا زدم قوبنس هلا قوبسم هلعاسناو زوجت دوخاب
 قا E A | هییشت هقوبسم هلنتمج هب هانک اب هراعتسا رد هيلا قوم هك طالب ةداروب سی زدیااضتقاهیلآ

 ۱۹ 0 معوص اب رظ:بلغلوا ندهصتحریغ ةبناکم فور ظ لوق ىلع طارص دوخاب رولا لی تابا

 یززویورقایلا هکر (رونید هیدجقا بلفو رک هلرع كاان (قوتسْلاو ) هدننزو نشو دق (قوتسلاو) هدتنزواروت |
 د هروکه ناب ب: كح اش فضفلاب نسبلم جرهب فب زیا قوتستو قوتسو قوتس مهرد لا قب رولوا نموک |
 یز ووارقاب ئستا زولوا ین اشو کو یالفو رقاب کر دک جد تاق حوازدیّفم یسراف ۱

 کلا تلالاوهت یتا اوا نقض ناکام مهدنع قوتسلایجرکلا نعو جرببلانمدرا قوتسلا برغلاف لاقو
 ۱ ها حاش ندب عموو رونبد هکر وکار شوطنوق نالوا نوز وا یرلکی هلیعتفوا "یع.كنانو نع كمع هفتم

 ایزی عضو کلا لب وچ ةو زف یا ةت هبل هو ءا ءاجلانبقب ردب عمده ول ر دوخاب رد رعمیسرافهتشم هروک

 ۱ ی تادان هس یاهو ی دیس (قیعملا)زدی رعم هتشع یجدوبرونید هتلآ قچملاجزاس ساو ||
 زا لراط ذم وب هلک شرو سکر د هنسانعم قشم وب توزا هم :داوخباب قسم "ون بوک دا لوق یبع كمزا

 قالا لزدرا فدو اھ كېس اذا فیل بابنانم اف شلاق اقب یک ك مزا هرفجنز ولعل زارذناهدشاطو «دناونه

 دتا تعم نل یک پویا رغوا یک دبا نجاری لوق لع كلیاوخ قرمناشنوزانآ هک هرزوا ت دش لبو
 سا سا یتا لوا بالا حس اات مو ااتهزانآ تفعاذا ضرال اجرا تفل اتن. ر دل عت سم

 ها ديالا »لا نه لابا اردهنسانعم قخسموب ینهتسن یفربو هالبااذا تولا هم لاب ربلمعتسم

 || هسآر نهم لاب زد هتسانعم كلبا شارتشاو اهلیقاذا هلمقلا نجس لآننتیاردلمعتسمهنسانعم كامرداوا هلمکو
 | لوق ىل كلغ كنب او هندفن اذان عمد نيجلا تقعجس لاقب رد هنسانعم كمروتب بو دپا امامت تشاپزوکو .هقلح ادا

 باد تقم لا زوناو ازت كم روب كن ودنسانغم كلب هرزوا هجو یرقوب ندکع روی و یغاشا ندکرکس
 قمی لاقب هنسانعم قوتهممرونلوا قالطاپ و کسا قدحسو ضیا نود یشلا قوفوا ادیدش تدعاذا]
 1 ا زا هلی ماه لا (ینایمتبال) قیفریا نج باهم لاا قواد هدولن ايدا لادیا لایا |
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 قهنوپ قوا قوهزو,لبنطا ماما تجدقتو تمساذا اتمهزواقوهزتلج ازا تعهز ر لاق دەت انعم لی مدقتو |
 لاش رد هنسانعم قنعچندندب ناحو فدبلازواجا دا مهسا (قهز لاشن زرد سانس ع مشو اتش هوا باوشواص

 كلهو لطباذا ثلا قهز لات ردهنتسانعم قلوا دو انو كاله بولو | ل طاب هتسنرپ و تحرخاذاهمضنتفهز
 تج رخ اذا عبار بالا نم اعهز هفت تهز لاش رد هتسانعع قیقجندندنابام دول هدننژو قمه

 رکا اذا یظعلا قهزا لانس ود هندسانعم قلوا یناکلنا قضو قوخ کی خدو هل کز نم (یامزالاا
 لاقب رد هنسنجت,یهردلوطو هاو طبی لطاب | نهزآ لاسقب رد هستم كلی ل ضمور لا وات ۱

o 4 

 زا لاق دهقان نلباتعرشهلکتکو | |

 هيدا د یروقیس ةد وکو قن ر قهازو رو شد هش نالوا لمص مو طار دن دهبار ىنا ن دشا نان ل واراد ا ل قاف |

 نیردید  هدشزو رویص قوهزو ین د دش ]ا یا قاز ءامن لاق یک بنازرهن ولید هب وص ناقآ تدهش ؤروۆو

 لاعفنا (یاهترالا)ارۇنىد هلوب کالشیا لاو ەکنآ كب ةدغاظ:كاتکوب و هوعفیاق وز ر لات رو شک هب وی |
 ةبادلا تعهوالاعب و مدقنو قسم ادا نالفقهرنا لا نوه اتاق كلام ê هافتچ ی راسى دئ ةدتلىزو

 رود هضزا نالواولفارتواو زود بولوا اقا تیبث هنفاررطا هتف را تمدن شلاق |

 بارغ (قاهترا) ق زیا قهزسرفو لجر لانه رونبد هناوبخو ناسنا ك ناخن ناغا ره دد نزون فغا

 ندا زقیهازاو مب رس یر ج تاذ یا قیهازاتاذشره ل اق ءروتخدهشن دنکو هشپ رول تب كب یکوض هلتعرتم

 زومس هدنننزو روفصغ (قولهت ارد هنراجیردب ردن هدلاو لدایز هنرتنهودیشمسا ی رف كن هک اناقه ۱
 امد كالاحو تلى هدشنزو جزز( قله رآ) نامى! قلا رج لاستیذواکیااقز ین روشدهناویحونابنثا |

 ول هلع دوخ اب هغارچ نالوا هر لیدنقو رونید هراکزور نسا زینودنتو فیفخا مد رفع یا قاھار ھل لاقت وید |

 !نانض نم بسط دار دقو هز یهو تاندنق هه زا هنهام لاسر دهن تنانعع ق قوق بویلغب هارد ندقاوادرفو

 "ردشلبا ضی رعت هل ماما هلکنوت لومو لرد یسد نيطابشلا تاعا اك اردا ها هم ء از و زول واق الا ولسن |

 .قبس ةدشزو چن قهزو قوهزو OEE هتبلن هوهتیو |

 د وی ارت A ™ نانسی a قخردنتواض هنفرط هوا تزاشتیواوًُالناذا ءانالا ین | |

 بلان FE نوھ دوس مار وا اسب :ع اععلاو هم ةم دقاذا خب رسا ةب الا تقهزا لاقیارد هْسانعم |

 | قب دا تیاغب و نیم یا یهازسرق لای زوتيد هدانوتوزومم یک بانی هاز یزخلاقی تم |
 ۱ سصو ندندنسانعم نالطب ووحانعد و لازهل اد دلا یایهازس رف لاسفنرولوا د هلکعد هما دارد و ۱

 | نومرې یا قهزو قهزموق لاقب و مزهنیا قهاز حر لاق انتم و هضم كاز رولک یهز جر وتبدا ||

 || هدشنزو یرز (ىلهلا) لیفنقلا ق مادام جارسلاوهو قله زا ًافطا لاوفت له دو م ناو
 | :دونلوا تنسناک رانآ یوص کز دیعما كن غیآرب و رود همد نالوار دال نایالآلبق کلن
 دارم هکرونید هش وزول هنوکر و دیا ذا پونلا قلهژ لا فزد هتسان قرآن تب ۱

 | قله تل ام رده سمانعم قلوا فاتط بو رافاو هد زوج رعد (قلهنزلآ )وبا ین تب

 | یدوجو هدننزو رفعج ( قمه زا نماد لج زا لھ ترت ل اقم ر دەتس اتەش تلمزومسوافضو قا اذان وفلإ
 || تدساپ و نادرکن دبة د تن زو هجر حدا قه را) مقحگرصق یا یمهز لتر لاق وتد هروذو زا فط ی لکن رد

 || نالوا یسزاف روک نان. حر ابنشو دنا هطاحا یز کروند هنزاک ك نسا غب اکلطوکه برسی كبد( ىلا نانا
 ۱ ینیطایتلا قیزاماو OD OE ENO اسلا“ نشا ماض نب قیزوردن غم هز |

 ]| نفت روکهدنلکشردناناّرمط تناسب والت وقلب وة ىكى هو قو غاز رد هداوه هدنوک ی اژانا کی یرلکدید |

 | مهلا نیسلا لس س--.تصف لقک او نت اذآ لج زا یر لا لد هشام كمودششزوا لنت(
 ۱ هلباواورواکقووسو رولک قوئس یی روند هردلان ذل هضم قاتارل كن هزهو ین كش( آملا )|

 || فاش بابلانماقبس هقبسلاسقب و د هن ساع كمع هنسو زن بوشو اص ن دکر هات وکج کابو یخ كبش (یلسلآ

S4 |2 طناب اسام اد هادننزو یز چل ( یه اهواهز یا قاهزوتش اء قاطزلاقب رد هننانعم زا القمهدنراتزو  
 , هکردیعجچ كنهفوهزا هدننزوا لاما (قیهازالا» ليلا مادفتب یا ینه نارق لاق نودا ن هلا مدقتوقبش

ak نطلاقسنهکن 

 2 2 tharنو  Aaنادەن ت ایا و ی ی |

 یک



۹ 

 اهلقافتاو طبخ تاظو .دارابتخاو هصقرون TE نام یرابهنیکدراپوبنم هیینکمن ٍلزمرارید
 | ندزیویتهنینکمایناصهد رده :اصیدنکر دراو هفناطو و ,راریدرداع اولهاج تلطو ساسحو ماعیوتو راش

 | اراز طضاو اد عبط تلطو رلشپاربخ اراینخاو !دصقرون قو سا زار ۱
 | زنط لاو جوا ضو زشرهو دن درون لواردراو هک بیطو نسح هنو ربخرھرلښیارش
 ةد طاف ناهرب یسلکی یدنز هکیدلاق ردرلبب رقهپهینانصید هدرلنو لرید وقر ندراو هفتا بطر و .رارید
 | اعوبد) یدلوا لزان ندنا یکی پک ماتش درن ین کد ز بن رجب ناف نیدنهرزول نجوا قق
 اول ناسایروبزم باتک بؤلوایو زم تاد زب هدراغنرب هدنال نرد وب جرۆب زمر دیا تاک ییدلیا راهظاو | ۱
 [قلعتهپ یو ید یکیدلیاعازسخاهدنآو فیل هر زواهعونصم تغلرذعتم یا اھم |
 کی هدنرلکد تا بلط هزم نبا یدل ا توعد هننید هلن يا Aer ناریاهاشهدعب ىدا |

 فغا یم یدیشلنا ناهداوبیثرت نهدهنوکرب نوع ارانرپٹ عقده هسیا هج دقم یدیدزلیا رشت شنآالصا | أ

 ناار دنا بودا عرش یسیدندکهنب ئړوبزمڼاتکو یدلپاع.ورټ ېي یموجمنید ملكا تبع |
 او هیشنءاپ کم دنرخآآ لب دید كيپنزو نیدنر هدیسراف ةرلندیالعهجج وم پاتکل وا سپ ۱ 2

 اب سبمکكياذ کیسهلکدنزو لیدید قیدنزهیامیکاماستاهلادکحو قیبنزبودباپب يجتهدسمپ ردنوچبآ
 قندقلوا سر یسلک دز روند نیدیزو هدنز هیولناجردناوبحب جور هک ونیدهناج هدنن سل دف سرف |

 ۱ قیدنزنپ رد ژو به |ذهههجوو رلندیارقالیطا قیدنززدرالاق هره د یار هک رانیلو نا هر د نک
 9 وا ترا پع ندونلو ابیهاذ هلاعمدق هر هروک بیو رواواش۶ اواقالطا هنس هقناط سوم

 قن دیفلبقیزوتید هیدن دم هدننزوهچرحد( ٌةقدرا) علاطیلفردموسرمر هد امهدنتغلدنزاب و تاج ۱
 ۱ هقننزو نفعج ( قدنرا) اضیدنز راصاذآلجرا یقدنزلاقب ندهن انچه قلقا قیبنز هدننزو حریحدن (فین ۳ ا

 3 ۱۳۳۱ روید هب یرج سکا انو لیخ تیاسخب هدننزو یرفعچ (نیدنزاو ۱ :

E.ئىچ نونلوارپعت ناسلت هکد دونید هنجوا يروبس تكننرم قوا هبت (:قنزرآ) ردطاغیزهنیسن قیدنز«داروب  | 
 رال (ین) )روند یچیلغاغ(یراکدید قانزهینناپواكو ,رولکق وتر ۰,

 ۳ ( قفل ):یدنلوا لاستسا هدلماک ل غعاز اب هغو عندا قاز وتو ةمانلوفعیا قنا مھل |
 قابا نات ملا نا رس نیش لیبی هقافورفدوخ اب لخ یس هقفن لاپ
 و نشان و هنالو ادرس ىئ هکر دەن انعم لغ قانز ناب وا نالوا هن شابك و ارةغو! الخبقیضاذا
 لا كراوطو اطبخ انف لج :  دیلجا ید ةقلج لفسال|هکنح لهجاذا ةتبرف ینزلابیعت را ردیاهالوا |

 اب مبک جی بارک ك هزم (قانزالا) هاوقهلکشاذا لیلا قنز لاق ند هندیسانعم تالکتبسوک
 قانونا قالا قددیعع . قنزو لایع لعقنزا لانش یر هنا اضم كما قيبضن لابو هقفنهدرلن و

 i وبا ری وگو سف لکه دود ةغاب یزولقپلغاب :ندنتلا هکج هنايوارتالواهدن شا لآ

 ۍراکدتلار مف قلنادرکهدسننزو بات تک (یترا) ریپسا یراسرف تزهسکج فرو نر باټعو تابفطن مای
 قاوتساو مکه ننزو ما ETE لیلا نم هع یا قانزاسهقنعینو ,تشاجلایقب وندوز اون
 || لضوم لبا هراز ج هدنرزواهلجد هلیعص كاز ر EEN نصر ےک بسیا قين ىر لا دوینیدهیبش نالو

 نو هدننزو هر :((قوزز] | ںوناؤا| قالبیلما ناقوز هلقلوایخبدهب رقرب هلمسا وپ هدنببرق ږد مپ رقربهدننایم
 هدیسنزو لیعفت::(قب والا):روشیداب بج دوب هدیتزو قاووار . (قفوویزا) هنیماتنجم نیز دویعید
 هدنعوچ دراز دلاباز زا ردذوخ ام نینسابنعم قوواز ږد هن پام م كلبا نیسو نیب تیار اکنو لشق نهنیپنرب

 | رقبا لاخدا هشت آ یوم چاک درد ادازم قفل نوت هیولمانرب الثم ندونلوا ناتا |
 | خفا لی وزت:دسککبا نییزتو شفنا بغل طم دعب رول اق هززوا يخيدناوآ شفن هداروا,نوتلا بولواوت# ییا
 | قوزمومفهنبصو نی زاذا یشلا قۇز لاني راب د دقو زم هینسن نت ردو تو زر دلیا لات او فریم
 ۱ بّوقانیوا هبلا ییچوایو !دینشب لج اذا لی قزهرلایقب رد هنا شد كلوک ك پد بنزو هرز نفره
 هاناد رذنسا ن دیا انعم هل بف كياز (فارهزآ)مصق رب نا ملا قره لاق ردنس نما نیڈناد

 | اقومزیظعلا قهز لاقب رد هتشانعم قلوا یلکابا نوخاوطو نوچیصوم لیک هدننزو دوعق (فوهزرا) روند
 أ فا وزکا والا قهر لاق رد ةلسانعمقلوا یصععو قوچ یسیادنکتلکلباو خب شما ایی بیان

 هستم

 هدوهج و



۳ 
 هر همشعقارباو دعل رس یا قولزهقانلاش رولوا فضو هب هر هقان هدنوزوتنسح WETE (قولر قولز ا)رونلوا

 این نهزمما وار هدنساضقابظرق هدننزو هم الع (تقالر)ةدیعبیا قولزذنقع لا ر و فصو ا

 EE !هنتنر هدننزو قلح ( قلرز )ردیمهااضقالوی رب هدنتلااناتسیش هدنزو بحاص ( قلاز) :راذفیدآ كرنب هدننارت ۱

 :توردچزوسیمداز و 0 اهوهدهداذاینافلابانلانم از ناکم نع دل لاقب ردهنساتعم لس ادغرالا توربانادیرب

 | هقلحاذا سر قازلانقن ردلنعتسم هنس انعم كليا شارت شاو ادا انالفقلژلاسقب ند هنس انعم قمر ياق |
 "تمروشود لود ماگانناویحو هلزااداهعلزا لاقي ردهنأتعم نقر داق یو هر رنک لورم (قالنال)ا ۱

 هرتشبلاالفقازا لاقي زولواهیاکن دفع هنا وضغزرص+ قالزاو تضهج ادا هقانلاتقلزا لای ندهنسأنوم #0
 الزم (قال قالزلا) هقلسحاذا هسآزقازا لان ردلهعتسمهنساتعم كلتا شارت شارو طحن راند هیلاز ظن فا |
 ننرف لاق زود هغا رشق نالوارروشوادىنلود ىکا رود هدیلکنالیج انس أ هکر دیفدارمو هدف

 ۱ دنزو فنک (قازآ ا]1) زونلوآ قالطاهدلو شتعْود مامان هدتتنزورشا (قیلزلا) یو ۱
 لحجز لا لاردا لارناناسه لاخدالالبق کون دما ك شوك لب : و ,یدنلوارکذ هک هتزوندهرب قیاط |
 || هنسانعم بضغلاعیتس روند همدآ ب رش بت تالوارولب راط بونلکت وا كاجو وینا لبق لژب ناکاذاقاز |
 لوعت رواشد هتولاتعشزتسپ وت ندنعاونآولاتفشهدنزو طق (قبل ا) بضعلا عب سیا قازا ل چر لاق |

 قلز لات ردهتساتعم یا شنارت شام یدو هان زول طعن (قَیل زل سلمالاخ وخلا وهو اقبل ز تاكا |
 هند قلز لاش ندهنساتمکلبا قعباط یکی سهن هرچه. هلکمروس ینسلوقمنهد هندبو هعلجاذا:

 زدنا یلق نیکسکی کا کرکت ویلیام اد نش لوم قاشا و واماتو غلا بمب یخ هنهاداذا |
 (قلرم ناز هجا عضو قاز لاتتردد تانعما كلبا یی اطیربرنو اهدیدجنفدااذا اناا

 تاتهتنهسو نون هر و بوزو د یکی رک دننزو ل غفت قالا رلا) رد سا یترخ نازذهفیلخ نهرغم هدب |

 ۱ لج را قل لاق وار دبا ناعل هلتفاظلو قن وز یک ت وفا سن هرمشب و نول هک هلتوش رد هنسانعتامز و توارظو ۱

 سس دویست

 همت جم ت س

 نرو زوز بوق نما تل هبوخیژتکاتلاحو قره شنل ضنو هولل نوکییتحو وندخل |

 ]| لاتفص هلنوکس كيمو یتف كاز (یدیزا)روناوا قیقعتو ریوصت هشرونلوا رهنما دنا تروص هرکصن دقدنقاط
 ]| لا رد ةنساتن قا دیلکو .اهفتناذا قالاو لوالا بابام اتتدزهتیط یمژ لاشب ندهنشانعم قلب |

 ]| ةفوتنیا قوم مو قمی لا روت دهلافتض شه وب (هقومزلاو )دننزو هنیفس (نتیدزا) فإذا لغقلاقعز |
 قارا لا ) ااش ئا هشمزدنع نضام ل اب ندذوخ ام نهلوا | یا قالط هر وج هاتف ( قم

 | رکرونید همدا تاشو کلب EE یعضكياز (یلغ لاو )هدنزو طالع (ینامزلاو) هو طلع | ا
 ۱ نیمتنابلا نهدیا قلا دا لاقیزونیدةنغا نیما هدنشزو رفع (قبتزلا»هلوارذنالا زنا ناخ دالا لبق |

 E زددا كاج فو رغم هلعسا ویو زدهدنازیتون :ازیتون 6 کر دلقلف هدندنعیٍز :نهوح ردللعفنتزو هدندنع كفلوم ۱ ۱

 || راغ تیاتعب ر یکم ر هلیعف كاز (قاتزلا) ردیف هبنکه رج (یبنز زر [) هنساتینهمرام زمرو نيد هو |[

 نیدنملضفلاوبا ن دنر ردتعاشجرت لاداشالا یطساو و (نويط سالا ةقبنزو) رولوا غ ترص موول تبقي جو |

 || قودنص هلی كياز (قودنرلا) ردندرانآ ی ی یدیفحو نینحولفوأو همز ند ج نجر کادو ندیم |
 || ندنسسهفئاطهتونن هلن رسک ك باز (قیدب زلاربشلبا رک ذ لابدارفا فلو هلفلوا ضضلاشنیرزعردیفدارمو هدننژو |
 | هرتششذدنالوایّدا تتعا اوناتنفا هک وازومزخآیآر لعو نالوالث ا هنلطوار رونلوق ىلع روند هص ع نالوا ۱

 | اضعبو دونیدةقفانم ندیاراهظا مالساو ناسا نرو تودنا:افخ او راعضا یرفکهدننو رد ضصبلالنعو زونید |
 نوتساک قیدانزو "هقدانز ر نهج ز دکمدولنند ناوسن نالوأ لافعلاةصفان هکردب رعمینراف ندنزقیدنز هدندنع |

 رکن طیب نموا و بو ةرخ لا نیل نموا < اظل روت لئاسقلاو تونل نمیا قیدنزوه لاسقی |
 نا تمر هش ردزاکر شم هکر درلب فم هنا حک ول هر لا ندیا ندنزبرغموهوا ناعالارهظبو |
 اندسوحمو رزة رەنا رز سوار و سوچ درا هاذ هتي :رالوا عدقو زا كنلظور :ونهرژوایتاس ۱

 (sO تادوج ومرانؤب و رد نا داضتم نالطا نمر هاو نادزر كلذ کرد نا اظ نالصا تلطو رون هکر دراو هفت اطرب |
 کرد یدلوا ندان ند هغ خغ بیک ار وصو یدلوا لضاح نادنراچازبما ران وب تیکارتو ردن ادم كلاع |

 لصا یکبار اع رداع! كیکح ماننامروناوقالطا ونام هکر دراو آید هفت اطربو زدی هفئاطهبنشدرزرلنوب
 | دیک زم کر درو اطوو ژَربدرولو |ثداخندتلطرش ر شو ندرونر نخ ردتلطیربو روتیرب ردعونصم نداق |

 سمت - بو یع یوم



۹ 
 ۱ سس — ي

 هندآ شادوقروق هدنزورپما (قیع وبع را) هلو اوتغزا لای بنیان تاک هلثجرمسو چ كن و
 ۱ ضرالاص زود هضرا شعاب رومیدیدشولقن ی رم قوعزمو قیفزلچو لا زود

 ۱ نالفقعز لاش ردهنسانعم قلو اقروقیقوهجت مدار هاشم (ینعرلا| باو رطماسماصااذا هقوعزم
 | | قلوا هرزوا تراطشو شدنح تونلطاشو لیلا فتا ره لب وز یا واوا مالسلا نم اتمعز

 | همدآ نالوارافروق قو هکر د فنصو ۰ دیننزو فنک( :قعا) طشن اذا لسحنزا قفز لاش ردهنسانعم

 قاعزلا) طیشنیا قعزوه لاق رونید همدآر طاش عیطشوخولشینجو لیللاب ئاخیا قعزلجر لاقبرونید
 ]| هلعولتعرمسهد تنزوربنم (قعرلا) لو ًاشمیا قاز سزف لاقب رونیدهآهدنو ر نالو ارر وپ "ريتن هدننزو دا دش
 |توکوسالرت هلرایمتعچو اسب رسیااشعرم اعز سوقلا ق عزنلاش و عب سیا قع زمر لاقب ؛ ولو فصو

 جا خرفرونید هنکی رفكنشوق لکک دننزو هروفصع (ةقوقعرلا )رونی هناب رطو هزابص لو یرلقرددقآ
 و رلزاو تعرسااذا باودلا تقعزنالاسقت رد هنا بنعم كه لتج مسراوط هددنزو لانعفنا( قامزالا) هنشانعم

 لیلا فاخاذآ لجراقعرنالاعب زدهنسانعم ققروقیفو هضکو مدفتاذا سرفلا قع زا لاق زد ونشا

E 0ەدنؤب دواخان رذیدآ تابنربو طشن یا قولعزوه لانش روشد همدآر طاشولشینج هدننژو روعصع  | 

 | | افزراطلا قز وز )لاق ردهنلتساتنعم قیرقج سوق 3 هاب دددشت كفاقو یضفكااز (قزلا) ردغلواهللاد نالواباوص

 | مطا اذا هخرفزاطلا ٦ قد لاق ردهتسانع كم ییسب رواب یذنکه ل رغآ شوقو هقردبیراذا لوالاباسلا نخ

 | :نسرف هح هتسهآو ق ىع اطلاق رفزلاسعب ردفدارمیخد هدانعم یکاهلبا قزهدننزو هل راز( هفرق "زا) دیش

 ۱ لحراقرف رلاص ردهنسانعم كيا كلغیفخو افیعض كعضاذالح اق رفزلاش دهن انعم كلو

 ۱ | قآرفزو هقرفزو حصلا دنع تاصااریاطلاقرقزل اش رد دنس انعم ك مشد لو ر لش وق هدنتفو رو فئ یا

 ۱ | بلک هقزفزو هصقراذا افارفزو هقرفز یصلاقزفزلاصب ردەنسانعم كليا ندنادبوداتش واهدلایراغ>وح

 | رخ هلیعضكياز(ق لار ردنرابع ندک بوس لصتم هنیو یربرب 2" تیمالکه کر دتخاهزوکرب صوص هنس هلبق
 | قدفلوپ نبوت لوق خرو ضیدهدولط هلب رسک ك باز (یزلآ)ارجنیااقزهاقسلاغبهاهقردهتفز یعجج رونید
 | دن زو ناب ۇذرولك ناغ زوهدننزو باث ذرولک ق اقزو قاقزا یی جنر ار وق هنن یسهلوقم بارمشاک هکر وید همولط
 نویق شا هج مولط مات (قوقزملا) هوصو ب ارل شلل فن الو "رهدلج وهو اءاقسلابارخا ىا قزل فزلا اوب رش لاقب
 ؛ررادلوجزماکا سیا شنلزوندنف رطیعابارک او اارکاو هلحنز ىلا هس ار نم لساذا قوق رھ شک لاقت روند هنثسوب یکی و

 کد [روتتید میسکلوش هدننزو باضضعم ( قاقززاز )ردندنش دج قیفز ندم ن ديرب ردن امسا هدتنزو رم ز(قیقز)
 | ماعظهمشقو ة داملا ىلع ءالا برش ناك ا ذأ قاز لج ر لاقت: هلو ارجیاولص نکنآ هدنزغآ ماعطزونه هدنشاب هرفس
 یه كباز زولکنافز یججو ههیلب وًااەکس رووا ید ثنومزدرک, ذخو و رونیدهغافوصهدتزوبارغ (یانزلا)
 | هدن رغم قافزو اهنکسیا هنیدلا قاقزف فاطلاسش هلی رسک كيازو نحف كز «رمهرولکهفزاو ‹ هلیدیدشن كفاقو

PST۱ رذرغو "یرلکدشاربعت یزغوب هتسالاخوکر ویشد هنهاکرذک رص نالوا هذن ایم هصط زهش  

 ۳ هایش كیز(تقرل] هنسانعمتخاوقرونید هش راشوق كيکوا هلزاصتف (دتقرلا) روئوا حوزخ هبنولابقوا نداروا

 | زدیدآدجنرف سنجرپ هدننزو ج ریز (قارقزلا) زدشوق جخلاطرب هدرش كب ندنعون قاب هرقردبدآ شوق كدنوکرب
 | یرورش (یوقز)یشلا هی یار ملا ف روندهوناخنالوا یشلاةفیفخ هدننزو هراثر (ةقا رقرزا)

 | دنوتتولویهدیشزو .همطعم .(تقزماو) هدننزو ناهز( قاقزلا) ردیدآ عضومرب هدننبننامرک هللا سراف هد زو
 لاقت :داواهدنتنیه مولط شاقرق ت توی و یراق هوناواالطا شابلوش هدننزویظعم (قفرلا)زوئند هنهقان

 | شازت هلن هزتسا شا هلی كياز (دیقزلا) «رعشضشالو ر ىذلاوھو قیفزلادساجاب دیش مومطمیا ققرمسأر
 ۱ قف ملا ی ابووسنمیا هیق هیقزهسأر قلح لاق "رونو ا قالا طا هشارت نالوا هلبهحنو ههرق یکم ولط تویملوا

 | هنیهخب (هقیقز) اسب یسیضیا قزق زم لغ لای روند تبا نالشیا هلتعرمس هده لوقت مسا (قرقزملا)
 عاق قابا رازرتعق (قلرلا)ددز ماشوبیطزدفورعم هلکسغدهقیفز نیا هک ی ًاسألا ارغند وجر دندان مسا هدننزو

 قلوا نرالا اف اصوا < ندزرب رتمدآرب و لزادا لوالاوبارلابانلانم اعلز قلزو همدفنازلاش ردهنسانعف

 مش قازو «دننزو فک قازو هلبتفف قازو. هنعیعتف هتم لماذا هناکم قاز لاتقب ردلمغتسعه_سانعم
 رو شیدا قخفودضو قلی اط هدننزو کرم (هقازمو) هدننزو دق( قازمو) هذننزو همالع (هفالزو) هدشنزو
 | قالطا هبهندنآو ر لو اقالسطا هرانق نیلا هتاف ( دل را)رونلواقالتطا هنس رخن کنه اد هلنغف قازو

 سس

 رونوا
 سست



 م

۹ 

 رهوج (یقرولا) یک مج رونید :یقرز هدنتبسن ردتها جر ندمارکواصنا (قی زز ون ردفورعمرعاشرب
 | جرحدن (قروأزلا) ةرغصلا ةنیفسلا یا قزوزاب هل اهنع لوقت هنسانعم هربغص هنیفس نونید هغیاق هدنیننزو |
 قعاب هرز واهقرا هبشنزو لاغفنا (قارزالا) هنضب قام ینراذا یبصلاقروزت لاقن ردهنسابنعم كلتسپ هدننزو |

 لاقب رد هنس انعم كلروس هی وزبک نالاب ندنتربص كن ادو رهط یلعقلتسااذا لجرا| قررنا لاسقب زدهننانعم
 اب رط ۰ ذفناذا سلا قررا لقب زد هنسا نغم كم هنس هوا بویلشبا هیهنسن یغیدلنآ قواو رخ اناذا لح ای رزنا

 | رایدلوابنهاذ هتسلوا ینارنع لو راب هکر بدحزابش راکم د سابل قب عانن صوصخم هبیبهود هکر ی ّرعم |
 نالوا هدنبسمکک کیا كنب نغآ لنوبق هلبصقو یمن كياز (تاقونرنزا ) فوص نم هج یا هةنامرز هیلعو ءاج لاشب
 كجرک :قونرز و ونی قونرز تب رب ره رونلوا عضو ةرلنآیرلقوا كاخرجهکرونید کرد یبا یک یم ندشاسط |
 زسانمربهدنسدین ك غا طز فزمشم هززوا هلجد هدرع نبا “هرب زج (قونرززارید) هنسانعمریغصرهن رونید هغمرا |
 یتسب نمرقو یسب راض زدفرابختم هلعماوب یخد مدیکرت هکر د تعم یسراف حنرز هسک ك باز (قیتززا) ردیدآ
 قلا هیمدای زندنزکد هنیسریو نخب قلا نوتاص هلیهجو هتیع ییهنسنرب هدتزو حرحدن (قنرآتلا) رولوا |
 هرز ؤا رااپم نانناوارکذ یزلکدیدنقورز هلترجاو ةنيعلاپ یرشایا تیعناخا لج زا قنررت لاق رد هنن مان |
 هل هرکی بع ثیدح هنمو حراشلالاق ةرجالات قونرزلا ىلع قتشااذانالف قفرارت لاقي زد هتان كنکچوص ۱

 لیقو ءافتسالا ةرجان تو ناقونرزلا ىلع تیقتناولویاقنر تا ناولو ةياورقو تقنررتولو خا عداالةمجو |
 هنینهرب و دوخاب هبا دتا نرنکه شمل اندا توكجوضص ندويق هلترح | نب نعد ةنيعلا عع هتشنرززا نم تنيعتؤل

 روک ذ موجو راضعب ردلک در وصتم مغارف یجح هلمجورب مەديا يح لاح دج نو ساوا ها هتف لوا بولآهایسهدایز ||
 فپ ضدندهقن رز قار هلوا برعم یس راف هنزز راض عب و زابدلیاربسفت همیوا هلا فی رص ندقونرز تز ت هرزوا |
 هل: اه هنهچو هنیع هد هنپغور یسهجقادارههلغلوا كعد زدقوب نوت هرز لصا روس انعم هاتی هکر |
 هک اپ وک اهفزتتساو اهسلاذا بایللایف قنرزت لاقب ردلمعتبم هن بانهم کیک سابل قنرززو ییتنا رکن ۱
 لوقت ردهنسانعم تامرادیک بابل هنمداربهدنننزو هجرح د(تقنرتزا) رولوا شاخ یتلیه قونزز هرچا ن تاسی ۱

 ردونسانعغ لماک ل اچو مات نسحو ردهنسانعم هدای زو لضفو راب دليا لام هتسا هدمعق |جرو هلن زدکد |
 هتي رغا كنويقو قونرزاب اهافسا ذا ةفنرز ضرالا قنرز لاقت |رذ هن سانعما قمراوص هليا رهن یضرارتو |

 هب نسر و یجاتمر کل داهنتسانعمهنیعو_اهیلع قونرزلا بصذاذا بلا لغ قنرز لاقناردهنسانعم تک وفرز
 (یقاررالا)ردیعشنم ندنسانعم روک ذم برعموبو ةنیعلبیا ةقنرپءاتشا لاقب ردنرابع ندقلآ همدايز ندنرکو
 هیهتسن نالب رواو ,هیفنکو هلخ داذارڅا ین قررا لاقب ردهننسنانعم قفط وپ بوز که ر هج زاطر مدشزو لاعفنا |

 هنوکرارکت هدارود الغلو ان دنسهدامقرززاوب هکر د خراش ذفناذا جزا قررنا لاش: ردهنسسانعم كاسيا قاززرم

 موقلا قب لاق رد هنس انعم كلبارامراتو هدنک ارهدتنزو هچرحد (قعرعرا) ردلکد مولعمنیهجو كئبدارا |
 روتید هیسک ی وخدب هد تنزو روفصع هلباف (قوفعزا )ردهاسنعموب جد هقزعب که تن هد دیو هقرفاذا شاو |

 ؟هدنمع یساجحا هکر ونید هب وض ظیلغو یبآل وش هد زو بارغ (قاعرا) قلخلا *؛زیسلایا قوفعز لجر لایق |

 هلا غب روئید هککزوا قاعز و .هب رش یقاسطیال ظیلغ ما قاعز ءام لاش یکی یزوصزکد هوا چراغی نددنقاط |
 طظیلخو یبآهدهجردزمایاوص هدننزوهفاج (تقاع) روغن یاقاعز لعولاقب روش دهناوبح كکرواو .رافنیاقغز |
 لاق روتت دهماعط واز وطب (قوعرل) اقامز ناك اذا سنمانطابابلا نم ةقاعز ءاما قعزلاقن ردهتسانعم قلوا ۱

 قاق روق بودلکلب یبدسکرب هلی كاز( عززا) یک بغز رونبد همدآ شل دوفروقودملهزنک ادا قوعزم ماعط
 لاقب ردهنسانعم قعوفبوزوس لندنسهننک |یراوطو هزعذلاذ ثلاثلا بابلا نماقعزهبو هقعز لای ردهنسانعم |

 تار طلب و اهم کا اذار دقلا قعز لاق ندهنسانعمنمآق وخ یز وط هیمرصتو اهدزطاذا هتاود قعز
 متغدلا ذ برفعلا هتمعز لاقي ردهتسانعع ققوص برقعو هتزانا!ذا بارلا جی لا تفعز لاقي ردهنسانعم قمرواص

 ی روف یهسکرب دوب لب نسکهننه . (یاعزالا) حاصاذا لج را قعز لاش ندهنسانعم قنرقچو
 ردقلا قعزا لا ردمنس ا:عفقجآ ق وچ ېز وط هکلوحومزعذاذا هقعزآلاقی زدشلما رارک_ینوب فلومردهنسانعم
 يقاعز ءاف یسعوممو اورفج اذا اوقعزا لا ردهنضانعم قمراو هیوض یبآ بو زاف یری و, اک اذا |



۹1۸ 

 ندهنسانع» قملاوبهدننز زوج رج( لج ولا )ج رحداذارغاقلحز زلاقن ردهتسانعد تسانعد قل ازاوب هدازوهحرحد

 ندنآهکر وشد هي هبکنا ق هياط هکر دبفدارمو هدننزو هفولحز هلم كياز( ةفولحرا) قلح زف هقلحز لاقت
 لبرلغا پوباق هبا قا رمق هدرارابدوب زا دیارببعت قا ربقو قوپ وا جابنربصاکاهدنرانی رزم بوپ اف یغاشاراتجوج
 | كوح هود هدراتس مکن دیدآ بهار صوصخم هلافطاو رونیدرازمو ربق هقولحزو رونلوا قالطاهدهغا رقهفولحز

 | بولک هشو ف ذرط یک اراردازواندنس هنرواهرزوارپ عفنرمرپ یتباغایک کدو هک ردوبتروص رردنا رتتسعت یوی وا

 ۱ بونیا هل ون یکی تقوط هناختوراب رارولوا بکار ل لا غطا هنر قرهشادرآ هنفرطره هدعب ؛ رولوا یک یسهفکوزارت
 ۱ | یرغوطهف :رظوربرانلواهدن رزوا هلفلبفیمم ؛دقاوقیفرط ناغا هیاونه هدکدکوج ك نرطننیا بوشل رغآ را رقلاق
 [[قیزالا)ردتفل هدنسانعم قدص هل ر رتسک كياز (قدزرا) رردیا دایرفوبد اولخالا اولخالا هدقدلوا هرزوازوب

 هکر نامو لوک. هلی كياز(نقرزاو) نتف (قرز) قدصا یاهنم قدزا انا لوقتردنفدارمو هدتزوقدصا

 ` | هنسانعم قلوا ولکنر لوک نسنرپ رواوآرذصم قرزو هقرذو قرز هتبعقف لاش روند دوکه دیسراف روشید
 1 | یعاذالج :رلاقرز لاش زدلبعتسسانههقلوایعاو قرزا تناکاذامپا ارلاباسلا نماق رزهنبع تقرزلاع

 1 | رعاشالا نود لیست یاقرزس غلاب‘ اقى ردهنسا عمق لو لیکسیربرهكنلوق ادغام ندنفلیغاق وب لنجسق تاو
 | فی طدال ضابیاقرزهماوش لاقب زوندهضاس قرهلواهدنرب ضعب قر هیلب اب هنعومجج تاکیک لس اقابا كنآ هنيو

 | یو هی كياز رد قرز یعجج رو نره ولکنرنامو لوک دفصو (قرزالا) هضعب یق حضو هنکل هک ظعلاب
 ]| قرزالصن لاسفیرونید هنرغو هپ ولما قاص تساغب وابعیا اقرز نیمرحارشحو لاعن هلوقیناکر و شدهمدآ
 | كنافط یربسا سوقوبردقب رارز عجب رذیدآ شوق یراکشصنجر هدننزو رکس(قّرزا نلا) ءافص)ادیدشیا
 نالوا هدنسهیصان كنجمقنآ قرزو ردی رلکدیدروقنضاکر بیا نایب نافط قآراضعبوردقج هلوایم هروح

 لاق رونلوا قالطا هثنؤمو رکذ مرونیدهمدآ نالوا لوکموکی س هرهج هلعض كفاقو كباز (قرزا زا رونیدهضاسب

 1 :ردراب وسنمهقرزا یعفانردهفناطرب ندحراوخ هل رخ كن هزه (فقرازالا) یرززا دیدشلایا ق غرز ةأرماو لجر لحر

 . | لاصن یا قرز اهل حار لافي رونلواقالطا هرلنرقو هراولمانویدنلوارکد هک ردیعج تاقرزاهبض كاز( قرزاا)
 3 ۱ ردعضومرهدنرابد تومرضح هدنب :زونأب رجل ارمشح(ناق ر ارگ )روند هنن ,رانخ موق جاق نیو ءانهدقرزو

 1 ام كلنوک وار دیبقا كنروعر ن دنس هلسف سو دح هد هماع ورود هنوتاخوازوک وکر دیدن زوم كقرزا (اقرزل)
 3 مس هومر هدنی هکلوا ماشءاقرزو# مایل ءاقرز نم صب ا۴ لث ا هنمویدیاردیا صینهآو تب وریابشاوداوسعقاو

 ۱ هلیضا نوتز و دوس هلیس هینب رغصم (ءاقب ررلا) ردیدآ كنسرفیزعل دبع نعفانو ردفورعمءاقرز نیع ردیدآ

 | کوب نالوا هدنس هقرا هدسنزو بارحم ( قارزلا) ردیسا زوناجرب هیبش هبیدکوروسنلواقالطا هدبرتبت رم

 . ]| هردنوکو هیوکس قجهصقو ردتوملا هلج رخي ناک اذاقاززمربعب لاقب رونی هود نالوا رکلسوریک اد
 ۱ ۱ هقرزلاع زدهنسانعمقعآ قاررم هیذسکرهدنتزو قرغ (قرزلا) ریصقلا عزاب یا قارزلا هفرز لاش روند

 : ةرزراطلاقرز لا بش ردل عتسم هنس انعم قمرەچو قمەنغاصسوقو هیهامزادا لوالابابلانم ارز قارزلا

 ۱ تی یون هع تفرز لانش ردهنتسانعم قمارغوا هرشط یا 1 بولی رودزوکن کردیا رظذو قرذادا

 | نعم یوح هنیع تقرزا لاقت ر ردفدارم هدهرخایانعم هلاقرز هلاک ك هزه (قادزالا) اما ریطو

 ترا الجو هقانلا تقرزا لاش ردهنتسانعم مآ بوکلس هنسوزک کوب نالوا هدنس هقرا هودو تعزز تقرزز

 ]| رم( ةقرزا) تفرزا یععیوح هنیع تقرزا لاس ردفدارم هدلّوایانعم هی قارزا «دننزو رارجا (قاقرزال)
 | ندا رقرب هدنشاضفورم هدننزو لبج (قرز]رونید هغج هغو یراقدنللوق نوجا ست كب رع ناوسف هدننزو
 دین تاتزارفعجن وبا ندنش دمت هد سنز نامع (نافرز) ردنداروا نداروا یقرزا بتوقع ندجا ندم ندد

 لذاابع نداسع یصحاقب دزو ردیذآ شوقر هدشنزو ربیز (قب رز)ردیبقل یردب ورع نالوا ینعش یعصاو
 قوکلادح ن قی دزو یراسطا قیرژو نابا نتیرزو .ردبدآ ل جر ندنس هلبیق یطو ردیذاخسا
 نالادبعو قیزز نرأسع زدرانوبهکق ی رزیراردیو ردندنیت دو یموزفلاهلادبعنقیرزو درولانبقب دزو
 قیرز ننسحو .یدلبلاقب رز ندو یلصولا قي رز ندم نعي یدلبلاو یلصول!نادمگاو ورعو قیرز
 قیرز ن كراس نفسون ردزلنوب هکرلنلواقب زز یدادجاو . ردرلت دم كلك ب دز ن ییعو یګو قع#او
 ردرات د قب رز ند ننسحنكللادبعو دج اندو نجرادبعینسحو قب رز نیدجتننسحو

 هدننزو یرببز ( یب "وب اږزلا) زاب دليا تیاوز هلیعدفتكت هلم ءار راضعب یدنلوافالتحا هدن دحمانقیرز نب لسو

 رعاشر



 

۳ 
 قهرم لجر لای روید هیسک نالوا فوصوم عیطلاب هلتهافسو قجو لهج ی عی هبا هر هدننزو مظعم
 هدننآو _ءوسلاهب نیا قهر موها لا رونید همدآ نانلوا نط ءوس اعاد هنسیدنکو قهر اب فوصوم یا

 ها رل) سانل ءاشفب ناکاذا قهرموه لاقب ردندنفیدلوا فایضمو مرک هکرونید هذآ ق وچ یس هدنورو
 قفاوم,(قهارلا) طابراقاذا مالفلاقهار لاقس . ردونسسانعم قعلعب هنماکنهغولب نالغوا هدننزو هلعافم

 ردندنضانعم برفوو ما براقم ناکادااقهارم مالغلاناکلاسقب رونید هنالغوا شلوابب رق هغولب هدننزو

 تقولاهسیلع قيضيف ةفرج موي وا اولا موب مدسقب ناک باک قولارخ ال اب رام یا عج نا دعب فوطب
 لقچ رذ هنسانعمقفعل اچ هتوا یر وص هدنزوبرب هل ینوکس كناب و ی كنار (قب رلا) فیرعتااهنوفپ داک یتح
 لطابو هوحو حاضعل نم د درتاذ ضرالاهجو ىلج اقیرقیرب ءاماقارلاع  هلسسقمارغوا هن هلوقم
 قیر لاقب روند د قوږ روند هنفارومطونو هنلوكبشرهو لطاب یا قیرروه ناب رونید هب هدوهبنو
 یشان ندنناعل زونلوا قالطا هیوصو  ملاذا اقر یشلا قار لاقب ردهنسانعمقمادلراب و هلو ایا بابا

 ردهتسانعمقماردلببارسو ضنا اذا قیر عاملا قارلاقب ودهنسانعم كلکو دوصو یک ی ئار زونید مک ازسقتاقو |
 لا روید هنلّوا كن هنتنره یدوب هدننزو رونت (قوت رزا) ضرالا قوف ےن ھن اذا بارلا قا ر لانه
 یقناصو صااخورانق یا قئارو قم رزربخلاق روید هکعازمسفتاف دو (ینارلا) هلو |یاهقوتزو باشاا قیر

 لکو هو نثار ئش لاقي زونید هش نانلوا لک !هرزوانزاقجاو ضلاخ یا قئار یش لاشیکق ی درو د ةئ ش ||
 نازوطرز وا نراقجآوع ی هادف نکی م اذا قار ل جر لاق روضیدهمدا تسد ینو قی را ی ع بزشوا لک ||

 روید هرانیلاس ناقا ندزغاو رونید هنراب رغ آه لب مسک كنار (قیرلا) قی را لع یا قروه لاقب روید ةیدآ
 تّوقوروزو هخءامو هباضر یا هتي رو هش ر صم لا قب رد ص خا ندا هاباه هن رورولکقاب نا یعج هنسانعم پاتضر
 قماردلی بازم هدبننزولعفت (قترل هنسانعمقمرروند هنابح هی و هّوقیا قیر هباملامب ردهنیسنانعم
 سبک ( ق: را) ردیدآ هدلب لب رسک كنار (ناقیر) ضرالاقوف مضعناذا بارلا ق: را لاقي ردهنتسانعم
 دوعق (قوب را) قب لإ لع یا قیر لکر لاف ود همدآ ناروطهرزو  نراقجآ شماغا لک | هنسنزونهیخدوب هدننزو

 كنه( ال )ردندنسانعساما قير توما دنع ا دوج یااق وب ردسفتب قی لقب ردهنسانعم كمر و ناج هدننزو ||
 یا زلال سس صف: شهب چب لازال یا قب ره ل جر لاب رونبد همدا نالوارونابم بونلشوخند هنسنره دننزو || مظج (ننترل) دولوا یاب ویواو هدانعموب سپ هبصاذا ءاما قارا لاقب رد هنیسانعم کود هلوقموصلپ تک

 دونی هویج هدکز ردفورعم هکردی عمیمراف دویزهدننزو جربز (قیراو) هدننزو مهرد (قجرا) هلا ||
 ولو لصاحند هناذا هلبارا یرجرهیش هپ هرفجز یونرب ورو لوا جارضتساندندعم یسن ربرولوا هنوکیکیا ||
 ندب دایسا هلبا به( هز )دنا لاله هدنروص یرلقدلافبویفیک و بودنا ج اعزا ند اخ ی راسفعو تابح یروحم 1

 ردراث دحم نایق ا ةد بع یدج او كللادبعن لیععساو راقلا هّیز بدمع ندوج-اوباو هتيم نی ىلع نه دیه ||
 هرم هغرصاذا هب و قرز لاعب رد هنسانعمقمایوب هبیراص لوق ىلع هب یزمرق قو هدر و هجزجدآ(ثفر الا |

 همدآ و للاقص هخزاو ربعلایاناقر زا علط لاقب هنساانعمرخ روسشیدهآ هلن ىك کنار كاز (ناقرب زا ةرفتصوا
 ماد دوخاب ندنلاجو نسح زدیبقل كردي نب نيصج ندیاحصاو دما فغا یا ناقزب زلجر لابقب رو بید
 نیصح قربز هل هاو هابحا سل بویکهلحر هننک :دوخاب ردشلوا بقلم ندنفب دلوارونپ زاصهنا-عیزاتص
 هل قیرابز لا هنمور دکعدراق ارد عج كناقر ز هلی كياز (ق راب زلا) یدلوا بقلمهلراروب نمبقل لب ر اعد

 قابعبزو قبیز هافانالف به ال لوقترو ید همد | برمشمدب ویوخدب هدننزو طارطرس (قابعب لاو) هدننزو
 لوالا بابلا نمابزهتیط قبزلاقب رد هنسس انعم قبل وب یلاقص هلبنوکس كااب وی كياز (قب نزا) قالا یسلایا
 كلبا نسج وه طاخاذا ءىس یشلا قد زلات ردهنسانعم قمردشراف بوت اف +هنسنر نهنسدر واهشتادایاسشلاو

 ةي لاق روند هلافصشغلوب (ففوب زلاو) هد بنزو هنیفس( یی ا) هسحاذا انالف قبزلاقی رد هنیسانعم
 روسشید هنسهپ واز كنهطوا تبیلا هقوباژ و ردیدآ عضومر بي رق هیعرصب ( ةقولازلا) هفونم یاهفوب نموذقییز ۱ ۱

 كمرکهینطواهدشنزو لاعفنا (قابزالا) روسشیدهب شلباب هدنزرطجالص هعاچیرکایزایوازهد هناخ لوق یی
 [ هقلحمزلا) رو تد هل نسا هلن "دش هدننزوجرب ز ها هلمیاح (قلحززا) لخداذا تیللا ق قب زنا لاعب ردهنسانعرب
 محض تم

 | ةو راو اصلا نيب و.تسلاب فوط,نا لسبق ةفرع ىلا ج رخ اقهارم ةكملخد اذا هنا دوس ثیدخهنمو

 | لجرفس (قتعب زلا)ردنوچا منش هنناش یداربا هلس هفیصعج زد رناسعل یدارم ندراغا هداروناپناعل یا

 ص
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 قالطا هشام نینلاقاو زو ندندلوا قا وا یرلکدید قاوز مدرهزا عماج هدرمصمالاحو رولوا لحم یک
 | یا لالا قاور لاقپ رونلو !قالبطا هنخو الو كهك لبللا تاؤ رؤ بج اخ ایا نیما قاور ءاجتزیهلانسقب رونلوا

 | هنویفیشیدولزونب و قدور هلی كنار رولکق ورو یکه برشا رولک هقورا چ كنظغل قاورو هبناجو همادقم
 ءاقوراهحگلاو هیناخو هم دعم للل نمو نالوا میهگر دش شم همن ضب هدارو هنشانعف 2 دجنرونرد

 | قووارا) ردندآلجررب ندنم هلسف لیهعهدننزودا دش (قاور) یدنلواهججرت هيب وا کد زدقلوا هدنناونع

 زستوتافرسو هل یلوخ كح هزوس باربنو روند هب هیطابوب هنپتانعم هافصم روید 4 ا کز وس هدننزو لوعاف

 1 هرانتسن نالوابی هی امم و نسح ردیعج كنظفل قار هلیم ار (تقورلا) رونی هبدساکو و روند هناق نانلوا

 ریس یش روند هب هنبسن ریحان هچزاو ضیا هقور ذی ابو یول لاو ناسخ ىا هقور ناقل اشن روند |

 هلل اغب روند هلاجو نسح بجو بیچ تیاغب يخف كنار (تفورا)نونید هبهندینریلدو بوخ كيو هنسانعم ||
 كرل دند لوا هلنتقق (قورلا )رد هیرفرب * دنساضق ناجرج «دننزو قو ذ(قور) قار لاج یا ةقور ۱

 نددیرایغاشا ۸ ۲ قو كنيرلشید كوا هدننزو رجا (قوزالا )روند هغلوانوزوا ندرلید یغاشای :زلب رقوب

 ایلعلا ایل لوطتناوهو قورا نیبیا قورالجر لاقي, هلی كنار رولک قور یجب رونید همدآ تالوا نوزوا
 نایغط هلغلوا عفاو یترابع قورالجرو قور موق كلذكو هدر هست ننمعب هداروب قور موقلاسو لفسلا
 | ىش هلوقموص هل دک تاج نمه (فارالا) ردع لا رم نصب رب هداشنزو نوکب (قورت ورت اردو دعم ن دنهساز ق

 دنس دامرک هتن زود دا قی رهن قاره هالا ډا هباسهس هز هكون هبصاذا.هقارا لاقب .ردهتسانعم كکوذ

 نانا بارلا ق ووو لاقو نام ن ہما م ق روط بوزوس ییهتسننرب هدتننزو لیعفت (نیوتلا) رد وسر
 نشوخرسو اهنم دوجایزتشاواهعاناذا هتعلس قورلاعن دهن انعم قلا ز ییسولا ندن 1هش رب بیوئاصیاتمربو

 ۱ لرخآهنکرو هباینق لاباذا نازکسلا ف ورلاقب ندهنتسانعم كم هشیا هنشاب هنئسوا یدنک ی جوج دوخا
 || 4مفراذاهتملسقف نالفلقوتر لا ردهنیمانهمقمرترآ نته نول قرت نکیآلکد یدارم كل ارتش اینعانم |
 :قاور هل یا قوت ره تیل لاقب نونید هوا ولناوریشو ولقاور هدننزویظعم (قوترلا) اهدب رالوهواهنعف |

 ۱ وص كوب قاورشو همرانوص كيا کن هتنسانهع قوا ,قاورابقاور زا هاج هلن اخدآرب هدننزو هل عاسفم

 . ۱ هقاوریا یوارهوه لوقت ردنراسبع ندقلوا لباقم هتناوربشو
 ادا عبارلا تابلا نم ابهر ةّمهر لاقي "یددنسانعم كم وب ی هنتسسذرب هلنبتتف )قه قهرا) رد هبرق رب هدنساضق
 ادن مر اش ردەنسانعم قاچ تۈشيالمب لوفلغ ۳ نادتیس هقواكمدآرو هبیشع

 نوشورتشاما دو هفت و وتو هفس یا هر هیفلاتب ردهنسانع»تفخو قجو تهانسقهروهذخ ًب وا هنءاون

 هک | هشنمهتوشود هتایهندو تاهرحو ظلاومشلابوکد یا قهزااب علوموه لات روند هنیاکیزاافحو ظو ۱

 ندتتقاط هد ۱ ۳۹ هدآرب هکرولوامس ۱ ندنزغهلقاهراو مراحم ا نایشغیا قهر هیفلخز لاقي روید هغعشا ضوا

 زا لام لپ ولم دم میطبالاملع هایم یا قهرااذهاملاقی نردتراب نیلپمهتنلکیراخ |
 نائلوارکذ مادقمو" لب یا هيف قهرب لاب ردهنسانعم كيوباو .پ پذک ادا عبارلا باسلانم اتهر دژ قهر

 | قویادصق لب هتشدکن دنس هبنکا مدازب هدننزو یزج (قهزا) رولواردصمیخد ندنس هلج زانم
 ۱ هيام عرمسب یا یهر ھاو داو یشعولاقی .زونبیهکلدو :هکع رول هاتون كب هدهچرد كج هدیا هدنامرد

 | هدنور رس یرامدآلوشهدننزو زوبص (قوهرآ)رونلو قالطاهرجن هدننزو ریما (قیهزا) هبلاظقهرب نچ هودعو

 هلوار ولک هدنتیس هجزد قلروآ+ اهنسا بوطب نس هکنو.ناپمهكمدآ ندی بوک ندنزرالوب هکر وید هی هقا
 ۱ ت شاخپ فشن (نقر) اهن اظن داکنيتح كيفهر اب دقاذا داوچ ع سویا قوهر فان لاق

 | سالا لاق وولبد نیر دیر ددعمه ك هندو هدنرانزو باکو و باز (قاه رلاو)(قاسه لا) روید هنارفغز

 ]| كلا قابطاو هلاوج قتدحنو نابغط دیسک ایی همه (قاهرال) اهژاهز يا امقاهرو هئام قاهر
 | كلبا فیلکت تن مدو نالجوکه یسنکرب و. هب كلذ قاوم اتا هایشغا اذا اناغط ةه زا لاقي رد هنس انعم
 اهتسانعم كيارتخأب ودق شنی بوتاج قو «ارکیدزامنیزامنو ° ا هفلک ادا ارىس هفهرا لامب نردهنسانعم

 هتفهرا لوفت :یدفنسسانعم كردوباو .یزخالانم اب : تداک یج ایهرخب | ادا ةولصل | قهرا لافب ,رذلعتسم
 ینةهرال لوقت , زدهنبنانخم تلیازاتفرکمب هنجو جرو هکلج بوک ودیقیبضتیدآربو اهنع هناا یا لص بنا
 (قه و ۳ یی وب ست تره مرک (قدرل ملا هائو تجاال یترمنعتالیا هل كقهراال
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 | بولت زرق هلو مع ضزحر دو اب هلن ف فلو قم توش روقو قوایداسق كشوقو همادااذاهیلارظنلا قثر لاقب
 بس تر داران صو ج انما قت سوهو طقشح ءاروا دیر نینکآاذارماطلا حاج قدر لاقي ردهنسانعم بو

 (قوزا) ولو ندیم باور قفز هلن ىە ىدا بس هدنعس هدام قب ریرامالک,ق لا قرف ىزهملا |
 يللا نم قور نط لاف وند هبنکو لب ر كر هک هنرشیاهقور هنعط لاسفب روند هزونن وب هدشنزو قوذ

 بایشلا قوز یطغ لانش نوند هلو اڭ نماكنھ ىا ناو تاشلا قورو رکذیساک رد هنبسانعم قاو روت اطیا ۱
 تۆ قابا او تلخ کرب وصتو "نسایاهقور لک الان هنمو ردهتنتسانعیاک دن رو رجوهلوایا

 قوا قلا لانمي »ولید هب هدر و زولپد ند ق زا هاو لولاق هنر اندیا اشامت هکر ونید هنآ نالوا شکلدو فیظلو |
 هکر د هناځ هاکم ان فروکه نناجپ کاحواشهننسانعم تییلا م ةه وتو هنکو اواو روتبډ هنسسبتلموکدانصو رتشلایا ۱

 , || كاش هبلوامو اف نیک اک گونی هیداهخ لب همانفه یا تنبل قورذمق لات ردقج هاوا یرب قجهرفحشوناب
 1 هجا قلاهنمور رد هنشسانغم لایعفو تاهو منرعو روند هب ص هنواو هرداخ لبقو قاضن عاج یا قور لجن :

 وه رونید هب هنتسن قاصو مه دیس ىا هعوققور الف لافی ون ةناشلاغ و ادبس تافوقرتو رک ذینساکهقاوزا
 بح ی اقر روه لاقپ روند هب هنیمنبجم۸نالکش وخ كن هعبطو فاصیاقوز:یشو ءا لاقب نوساو!یعراسو

 خوم هنشمم هزکیو وخز دۈلوا رفض مو ردنرابغ ندقولوص نالن لبو بولآ هکر دهنسانطس بلا نفتو |
 ,ساسنلانه قوی هال بف بازم تخاجحو هبااذا .افور دوز هقار لاش ردهنسانعه كل ندنفیدلوا |

 | هنسنرو صلاخ بح یا قور امن لاقي روند هتبجتو هغلسود یفاصو ضلاخ یراع ندقایفنواب رو فعاججتیا |
 | قورو الضف هعیلع ةازاذااقْور هیلنعقار لاش ردمنیمانع قلوانو فاو دناز هلسمچ تن زمو لشق هوا | ۱

 | روند هبهدوکو لیا هنم قوروه لا ستیرونمد هئادب هنر ردیسا كن دج قورا نیم نیل ۱
 | هوا شن ازوا یزخوط هنغلار|یراقاوف كنآنآسراف هکر ونوا قالطا هغارزم لوشنرفلا قورو هن انحف فیت |
 ۱ هذن وا هنا لو او هینذانیب شراسفلا هدم یذل خم زاوهو سرفلا قور قار یلوفت نهزوخ ام ندنسسانعم روشی وب ۱

 | وو کیا زد بش ندنغفلقو» (ناتوزا) اهجیشنهنوبقنسنزونپب وتو هنراوآ لنوو دونبد قورا

 | هقاوراب نر یاقیو اکر اذان دلا لغ قاز اتنالطیرفاش هنمو )روند هل چرب ردیعجب القز ليقف انهن

 | هدنشمسو مجآنیلفب هکیرکس كلاب ز هو دع هتنشاف ا عا ذاهفاورا نالف لا نواوغ و اهنع لززناذا تب اذل | نق
 | ودندنلیبق هواصلنزطید وب وتد + کانتر ناکلاب ما اذاهقاورا لا نولوقیو ررامجبونوب وصیراسابلالوا

 | لاجنسفو تجمو مزعو نددوخ ام ندنتانهم هل SEET ی

 امقو را بام ا تلا يانو زوآوا فوم +اکا یبصقو هو مرش تاج هک وک ولوا یا ندنسانع

 ۱ هدنلکش هدو قن. هک لیلا قاوزاو رولواذوخ ام ندنسانعم قاتم + ون نسب فاضل [مهابموا ال وو اهرم یا
 تل ٹاس نواوقن و روناوا السا هنفارطاو تناوخج ل وکیل وا دنا زهرا بخند نالوا ل دتا
 ییلندپ ات اشک روید امار زانو توخو خا دنا i یک ق زر هل رف كاز (قیرار اغ ومد تلاساذااهقاورا

 لات :رونبدهنماکنه لاو كنغاح قلولناقولد یک و رر د هدننزو ساک ک یزو باشلا قب دو هاو زوونک می
 یدنلواماغداو تلق هاو او هدننزو لعیفیدباقوبر ضا كن هلک قت ږو ههلوا یا هقی رویش ق رغ هلعف

 نط هلک د همه بروم بجز آ هیهنساو درو یک نیمو تبع نادیففخ قیر ید هدننزو لب هک قیر ارهاطو ||

 دواوا شلوا دض )لا ظوممفعض هدنستفوطرونغب هدیزآ بولو یاکنه توق لاو وا نوج کارو
 ق هففسیهدنکوادوخب روید هب وا برع هدنلکش نوا لعد هدننزو تارغ (یاورزاو) هدشزو باک (قاوزل]
 نایدرت هدننویپراندووالاخ هلتسانعوب روت دهن هلوقح ناورش نالو | ماست وزو" هلو, شوب نانلوارصعت قلشوپا

 قاف ف دعت ار لاو ` نوناوا قالظا ەد هراهاکی اع ول: تیشنهشو نیشن نانلقا ضمن راو لنز |

 طلا هک دز زنش ها هراختهاکب ات تسلا مب مدعم هذدالاةه دم :تیبلا مدتمق.یففسوا طاطا اک تسوهوقاوژلاو

 نخ هقش سوا هاب اردا تزف یک ق و تیا ق یو و قزلکدبد قلشولا "نسب یکوا اا
 اتو ضال ىلا: العان نیلا خقس رک انک نرخ کد خراش رون د هنس هقش نالوا هانا

 نار ویل امص ردق هز ن دن رق ور ئاوا تیرخ هروک کا غا قا موس رم ها ستع هه دقسیا هفاوزو تببلاقور |
 نرد فیناخرتطشب یا زو تار لاو زولواتنرابع جن نام اونم یاهو ءلواكاذکو ندرت
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 / ex هلبتسنج قاواهدنلاخ رغ زوال دن سد یاسو نم لیلا یا امر
 1 لحبرلاقب رود وخوا لاین و فبات هدننزوعکر ( قهر )هدسح یا قمر موقنم.دنساحیا قومرو

 کام او لحن و قق شل هنننزو لیعفت) (قیمزتلا)یدیا لح هسلما نزو هلبارکس نوب فلّوم فیعضیا
 ایرج کوک همان نر لاقي رد هنس اندلعت نک هل دلوا هجر نکب یر نامه بويا تیا هز زوا

 ی نولوقپ انو دوبی قو یی زدن هنجزآ هجزآ یپ هتسازبو رولواشتلا فا هبقب ندنماکعساو
 دک کد راهه میم دف روغوطیمن یکازیز البسلق الیلقاس منی برشا ئا تم. قمرف یزعلا
 اس بیپ ار نک هرک رص ذکر هل صاف ار بوب.دوفوطرونالع یک نوبق

 116د ( قىلا غلاف همالکق مع رلاقی ن درا ع ندمالک فیل وتو بکر مالک قو
 مون وای رنو نود دوخاب نالوا :راط نکلرید هدننزو رم
 ۳ الی دهان قلب هنو هدننزو ارج | (قایقمرالا )هؤ هننبسخوا هقیضیا
 الان زد تبیسانعم یقیلرم یاومو فعضاذا یا قم رال ا رذ هنسسانعمقلوا هفیعضو قرادا

 قمر شن رده نسا چک نیت چنار هنن هدننزو لعفت قىزلا ) تتاماذا
 اپ انا هوظوهاسلا قفر لاقیرد نسانعم كنا یرخادعب هرم قلاراقلاراو البلق الیلف
 ندو یهم نالوا یکی هقتورد امدا یجیدلوایتینشآربهکزوئید همدآ لوشب هلی كم (یمارلا)
 رب هو عام( لا )مالبلقالا دوم نه هبلق ف قب ل ناکا ذال قمار موه لاقت هلوا ناف
 1 اقلزبالا قماوزلاتفب اولو انشغل اغب| قهر ندنماکع اؤ م اغا هکرد هنسا عم قار فان توتلبا
 ءاشرو یابشبا با قرضنر هج زاب نه د د تو الو ین ال یاقر ا قیمارت "رخ اه

 : قالك الھ ارق هارو رازمجاا ( قاغيمرالا)دۈاواداب بوب روقهنو وولوب توارطو بان

 || هلنتصف (قنرا تیز ارادت نسیم كنا !زیسرف پیاوت الاره تاهاذ لحرا قامرا لاش

 || فتو N :اتخم قم اوص هدننزو دوعق(قونزااو) لینوکس كنوتویفغ تار( قنراو)
 عصب E NEE :قندو زدکو اذا لوالاو عبارا بابلا نم افوترو اسضدرو فتو
 ی قنرآودادزو تک (ینر) ردک اذا الا قت رل ارق زد هنسسانعم قلب وص ید وپ هدننزو |
 2 نبض نت 1( زن لا) داك یا قتنو قاتو ,قیذز ما لافبردرلفسقو هدننزو لبخ (قنرلاو)
 || لخت [ طلا نقی رپ شا A سام رایج ِ
 5 ج ا رم( YA هم :هوامینا یعطلاو تفیسلا» ونور لابس زود هنساتصونسحو هاو هنآ ۱

 ۱ هروک هنفصیلصنت کادر ایش ؛دیلع نیل لج ئان فنر اللا اع لاج یفی روند طب وص نالوا ینالوپ كي هلو سلاع |
 ا هنو جرابثلاقونید هشوق ناب هرزوا هطزوم هدننژو ءارج (ءانزا زد ظل یر هه هقنور |
 ۱ ۳۳۳ | غوت اعتز! ضيبلا لج هدعاعلایهو هتلی او رولت ماتا اا
 ایچ اتار تال ا هاو رد هلي رابتعا « « ءا نان هدو زدیداوصر نصوصحهنتعاج

 | هبوسقنالب ك بلاغ اب هک دیهجج تل هقنر ليه كنار (قناب ( قابا امضا تال نناکاذا هنر نرالا |
 ۱ و د ناب ناشر سکه : ( اتر )دلي ولقم قيان روب و یدنلوازکذ هکر وند
 sk )غز د لی رد خنک ق ابو لع ا ءاول رح اذا تالف ق ترا لادي زد هنا عم كلبا كي ر عاتب

 زو لیفت عین هتک دا لا قدا لاعب رد ەنتماغم ىر دال لو صو اذاءاوللاقنر الاقي
 روس تاققا یوسو راک اا لا راف هتملنانهخ خمر دنال و ون
 | ناخوشوق هزوکمازقاهانصقا كناذق ها قز و لاو ردنوجهابلسیساسنب هدانفد ییذکیآ هیفصاداءلا ىق 7

 ¦ قفل وا لشوز نم دید هکر ولوا یمالس ندردکو  ةاذق ذینصت سپ رد هیاک ندو ع هداروبهلکد ہک اشاخو
 ۱ وک نو هدیمونصطترب اوما قا نانا اج وفا ر لایه رد هنس زعم اليا تاقا ناکمرب قننروردنرابع
 | بویجتواهداوه شوفو یر اوطلخاذارغالااو ق ةر لابقبردلبتم همان دنروشوقشراق یرببدنو
 ]| قچلازونوصو طب و فلفزو هبخانج قفخاذارباطاا نذار لاقب نادت انعم لۇ ا یلکرروطقزهقاق ینرادانق
 ۱ لار وکوخب تب انطاادبعف مولا لب ال بهنام قعرافقیوهزوکیکروشن زا
 || زدهنسانلم قمه نیامزرفاو هیمنسنرو ینعضاذا هو نیو دام زلف ردهنسانعم قلواتیضیأیو
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 نونسلوا ةد هردو هدزکد روند هنو ا هج هوو وب نانبلوا قو یتزنک هدنزو طبالع (قرافزا)ززعبا یو

 قرافر فیس لاسقب و قیقریاق راق ر تارش لاعب روند هغر ا هبا یلغازو روتید هر شو بارش همغو و
 كلبا هقفوپ یپهنسنوپ هلب رم سک ن هز مه (قافرالا) رونید هبارس ناب ردلب هلیع از (نافرقرا) اہم ارشکلا خا
 هلکل اما دوخان بولا نوتاص هکرد هنمانعم كمن دنا كولم یی هسکر و هظلغا ضیا قرالا ژو هنسانجج
 ؟قرا لاقب ردل عتسعهنل انعم قلو اوال اح هتفوب مدار و هکلماذ|كلولملا قرالاشب دەن سان كلغ دیا لوق
 لضيالابنعلا قرالاتقب ردصاخ همزواقآوب و رد هنسانعم لوا بولو مان جفت مزوا قو هلاح تءاساذا تالف |

 "دض هقف ر لاب ردهنسانعم قعلاقفوب و كليا هففوب یب هنتسنرب یدو هدننزو لیعفت (ییفرلا)یصض ادا
 نداسنعمرب هناکز ان هلتسا نم و ورا عتسمدنتسانعم كلا ادا لنک از یمالکو وی رذتابارازکت فاو یو هظلغ

 لا هنمو رونب روک رطرب وا ندنفرطرب هکر ذیا كزانو قیقر هله چوب یعالکا وکر ولو الا یعتسا هم
 هلذلوا نامه هدنتفو ماشخا هموقرب هسکماننابج هکر د وپ یبصا كنوپ خو یصلا نع کتیا نق ت حوبصنعا

 هل وب یب نع قیلرطق ذخا فک وماذا هی هاخ بحاص غارفلادمبر ایدز و قوبغاکا زا هناخ بتا ||
 | یکی راک د ربو قوبغماشخا یدارم هکیدید م هدیاولس هنوک هه وب هدزککدنلسابص بو دیارفانم درکه اخ ||

 نکیذلبا داریا یروننم مالکهدنباوج ید هناخ بحاضیدیا كلانا بارشا قرامزّو ح وص هنو دنکن یر
 ولم یب هسکرب (یقاقسالا) روناوادارباهدنعقوم هلاک ر وب نم لثم نکعد نسزوینلسا حوض هناکز ان لک وشو ||

 قم اق رادفمرب هج هلةفو نامهبولکجب ونص ندر رب و هکنلع اذا گول قزنسا لاننقی زد هنسانعم كيش
 | دض یشلا قرسا لاق رد هنسانعم قلقفوب هسنرو ارتتهالابضلاذا ها لا قز تسلا لقب ردهنساتطم
 لعفت (قفتلا)رفاطا قیقریا قرعسرف لاقب رونبدهنآهتفون ینرطهلبسهینب عاف ما (قر ل ا) ظافتسا
 كليا قلناب رهه بویحآبونلتفر ةنلاح كم دآربو اقیقر راضاذا شلاق فرت لایق اد هن تمانع یناعفوب هدننزو

 كکود هبهقفوب یی هنن یس هلوقموص هد زو هززز (ق قرا) هلق هل ق زاد ا4 قة رتل اقر رد مننا
 (یرفزلا) كلذک هلفاذادیرنلا قرقر لقب و اقبقر هبصذاهربضو هالا قرقر لاقنرولبکو د قرادلزب هکر دهتسانعم
 هدنسس هروج جا ؛لزوکی شاب زوکو به ذو ءاجو دره ذا*وشلاقرقزت لاف رد هنسانعم قفلغزا هدننزو ج رحمت
 ]| قمادلراب بویل شبا لرابلراب هنسسارو قالما ی راذاذاممذلا قزقزت لا قب ردلنتسمرب نام كلی انالوج

 نر رق هقفا هکر دلنتسم هتسسانعم لب لخت کر انارود شوکو لاذ نقل رد هستم
 سعأل |تقرقرت لاسقب رونلوا لیخت همت وندتفا هدعولط مد هلم یضارتعا راصصتالانیب واهن كت هرضناو

 رواوا فصو هناوبح نالواهداما هغانوبز دوخا هکمروعم ل تس دی لعاف مسا (قرقتلآ) رودناهناکواصاذا |
 نالف هد دوجو هلنتعف (قمرا) هلء یس یا لازللوا نعسال قرقم لام لانقب رد ذوخ ام ندنسانعم تکرح |

 || یسراف همر هدنوب زونید هنس روسنویقو یک و ةابخ هیس یا قمز آلا اه لاق زولک قامزا یی ج روئید هنایح بق |

 یک قمر رونید هیادغو توقردق كج هیلوادوخابردق كاج هننشنت نمرو میطقیا مغلایم قعر لاقب ندیم |
 دونید هتسشبعمو هکلریدردق كج هیلوا نعي ردق كج هدباقماز لاسمآ هدننزو فک .قمرا :نکذیشاک |
 | هلسفیفخ وظن هب هنشسنرب هلن وکس كيمو یخ كنار (قسرا) قمرا كسم یا قمر ع لاقب یکت شم |

 || هزنبصب فعض هدننزو ع وبا (قومرل) افیفخ اظل ظل اذا لوا باللا نم اقمر هقمر لاق رد هتسانعم قم |

 | هشوقنالبدروتواهرزوآ قازود هدننزو بجابص (قمارا)سصبلا فیعض یا قومرر لدجر لاسقی رونید همدا التیم |
 هدیکوت روناوادیص هلت قی رط لوا توشابا هغازود هدة در دلاصاکانافطیشخو ناردیادنص ناغط هلکنا هکروتید |
 [قامزاو) هلی كنار (هقمرآ) رک ذب تاک رولو درم رد هات هک ن د نظف قمر قمارو نوتلواربعت الراو کل |
 هكلرید ذ جزا لدف كاج هیلوا دو خاب ردق كاد جنم دنرلنزو لینجو باصسو تاک (قمرلاو)(قاعاوآ
 || هد نزو باتکیقامرو:قرلا كنس ليلقوا ةغلبيا قمرو قامرو «قامزو ةقمزال اهبشبعیفام.لاقسانوتند ||
 هفقاب لبضغو مشخت هناههخهمدآربو-قافنلایا:قامرلاهبلققرضالاقب ةتسلانعم قاعفن رونید ههلقفا تیم |
 قیضیا قامر شیعه لافب روتید دکلریدقصو راطو ةولاقحلارظن ارزش یا اقامر هریظنت لا الل الرق ر ونید |
 بولوپ هزوکه ناب احزایشا فیعطیا قامرالبح لا قیازونبد هنیافیعض سرق بن صف كن همه (یآمرالاا
 داکار د جانب هی نمد دس هلن (قازلا) ردعضومر هد هفوکهیض ناز (ناقشورلا )ردن دنا الجنا ||

 نوغلدنءارقفیا قمر ملهلاسقب « دننزو زوق رد: قومرو قمار یدرفهروند هیارقف نالوا.روتک هززوا تعانق

 اهلاو



YT 

 سسس
 اراه لوفن ردزاج هد هلبغف كار هیلوا نی رد 29 هیوص هفوپ یرمب هد هرد دوخ ای هد رکد هل كنار (قّرر
 | كنار (ةفترلا) یکدیس کرد هبنزو با هکردهنسانعم قاقرو ىداولاوارغلا ىف قیقرا ءاملاوهو قرا نع
 | نیک آ لر لوا هلوارولیکچ هدعب بوصن وص اة ةذيراعلنفشاط هلغل وا هدنان یاحو هرد هکر وخف هضزالوش هلبغق

 لقب هب رس كنار رولکقاقر یعججرا با حرز هما هدنر راک لیتو تارف رولوا لبق ولتوق كب یناتبسیفصاخ
 هدلب رپ هدنرزواتارف هقّرو . بضنی دلم هيلع ءالاطسبنبیداولابنجیلا ضرالایهو ةَق را اوعرز
 ردنچسا رخ .آزهشرپ هدنسیب رغ دادغب و رووا قالطا اهر .هنننهشالاح رادپس هطساو كن هعبررادد هکر دندآ

 + KEI هدنارباو ردیدآهیرقرب هدف شبا خجسرفر ندرهش لاو ردقح هلوایرلکدید طساو هقَر

 لث کرد مجود بم خم هنیراقدلواعقاو هد هموسرم ضرا یراهیعس هجو به ردب ردا عضوم ییاو ردیدآ

 هشیذح هینرذح هک نر درابع نداواتفو لاسم یرلکیلیا با اتفاو عج نکیآ یصاق دم ماغاهد هقر کا واتایقز

 دوو قالطا هی هدلب ماندقفار هلا هقَر هلیسن هبنبهنلت(ناتفَل) د دترابع ندنرلکدلنا انفا نکیآیضاق هدنرهش ||
 هشو جز هل رمس كنار فرا ردرخآر ننهش یرلکدتیا رعت فر YES هدنښس ه دام هقفارو
 | تجنراذا ىناللا بابل نم ةق قزا هل تفقر لوقت  ردفلناب رهم ندیاتئشن نذنغل هقفوب بلق هکرد هنس انعم
 كلم قداذا «شلا قّر لاقي ردهتسانعمقلواهقفوبو یبعتسااذا هنمقرلاقب ردلعتسمهن انعم قواو

 |. رعت هلکل هجا ندنا کر دا هلبزابتخا اوج كن هنسسنرب هدتف د نکل رد هیانعهرب تق رو تقآد هروکهتنایب هدزاصب |[
 ا ت هتقافصهساواهدجنج علاح تف سپ روناواریجعت هلن قل قضوا ندا کردم نابتعا قع هدنقزو رونلوا

 قیقردیزالد زولوآلناقمهتظاغو توفج هلو هدناذو فنو ردگیدقیفصب سبل رونیدقیقر بوث الث رولو |
 لی ولید پھتو باس ند هقر هدننزورمآ (قیقرلا) ینا رب کی اد بلبل یساسقب سنلرارید ب تلقاا

 ]| هدزواقافز هعهاکو رونلواقالطا هصجو درفم یکهیراجو لوق رونید کولنو .دنیلبغب نسبی قیقر ىش |
 | حراش قاقرذیبع لاسقبو نا نیب كولعیا قیقردیبعو قیقردبعو قیقروه لابقی هلیرسکک کار رواج
 ردراج هلیدندشت كاقو هدننزو تارع (قاترا) ندنوشرم هرزوا قفلوا یقالطظا هد هی شناوزکد هدحاصم کرد

 زیعبلا یف لات رونلوا قالطا شوو روپ نالوا هج دت سها هلتلوهسو ۍکق يقر دونید هي هن نن هقفوبیخدوب
 رنک ناز زيلكد ئاج هقافرر :هقاقر ییدرفبم رونید هک اهقفوبو الهس اشیا یسلاق ادا اقاقر السشف

 هیازهصزود لوش هدننزو باس (قاقرلا | دعبقر ةرمختیا هقافرتلک الوقت هلبزرپسک كنار رونیدقاقر هدنعجخو

 ین وص کر ونید هوي نیصاروص «دنراک ی اجو هزد دوخا هلوا ك لاو مالم سوا هکرونید هنضرا دوخا ۱
 قې نالوا یاب یناربطلوقلع ردا ه داهل ښچک كانارو رد هانم مو ید هقزا هک ه تنراردپاناتنسب و نیکا

 2 وند: هزوکییماكي و هلنبتعتفر وتد جد قفرو هلیعمو یزیمک ك ناز ریدیخد نر هک هتن رود هضرا |[

 خرا انا قازا لوح لا رول ج كا هکرونید هب وغالقوا هدننزو حاتفم (قاقرل)ناخیا قافر
 اليس یی زرت کر دذوخ ام ندنکت هل قرارونید هنغاب عا زانو هنوبقزوعهو هدرورپ هدننزو یر( )ربط
 نو هدرور هن یف نیم دی هبلع رام جلا یت جو لدل هنمو رد اتش هنلوات سکه هلغلوا زان
 د بک لزاتوهدزوب بو بزارم رولوازکهاوخ هلوانتو لک نالکره هک دل وب وجم ۱
 ۱ لار (یافزاتبح) ریتضتخ راکت لساو بت اردنا, همدآ ندیافاعضتتسا هسک نانلوا قاعضتسشا

 قالطا هئب لرنطنویو هندیسانع*نانطح نوللوا قالطا هغاجوف کیا (ناقیقرا) ردهضونمب هدمانش هلیرسکا
 | زاید غوت کر دنرابع ندنرواک یر انقولفرظ یکی رلکا د وزن نیش افیقزو هنسانعم نامدخ ارونلوا
 هی (ةقیفر) ردز)روکو با شوپ هک روناواقالطا هنیرلنفلارا كرا روکو  هلبراتلآ قنلوق ولفرطیکیاو
 هقفوب كرات هادف دق كفو: حف كي ( یا واااو هبات همیقر تت ةع ی٥ا ردن دناوتلو ءاعسا هد نزو

 | ردف ون ىدزەغ لوق زج وند یدرقمزولوا متفوپ یراب رد ردنرلفرطلفانسسا هکرونید هی وب نالوا مالمو
 وشد هضواشزککو واقارطقاموب ندوی لنت (قفرلا) نالو منم قرام یهو هنطب قاری هنعطلاش |
 اقارفرا) هلقیا ققرهلامق لاقنرد هنس انج تلققلزآو فعضیا ققر هیف لاقت رونید هغلن وب زو هکلنمشو
 ی نانو نکرد کموایکر ردي نا رخوص ندنسن هرهج 3 روتید هب هو ګل وش هل يحد لار
 هدنزو راز (قآرفرا )ابو قیر هالاتاکتاکاذا هقارفر نرالا هلوایبحاصقذوزو تاتو بآ
 رها شمال ادا وضو اردن لطرد د لقب نده نافو هنهآهللا یهر زدندآ 1۳ كه داع ن دعا
 س سا

eres mey 
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 دولوا لئازیعسا هقفر هساریآندنو یربرلشاهلوب هک نجقو هدننزو ءارمارولکءاقفر نچ هنشاسنعم قفارقو هار
 ردعج مسا هقفر لوق یلعو یک طیلخو قیدصرونلوا السا هعج و درفس قیفرو نلوا لئازییعما قیفر نکآ

 مه لوقتو قفا رغ یا قی رطلا ف قبفروه لوقتهدسننزو دز ماطر واک ق فرو هدشزو بنعرولکفز چپ ېک طهر |
 هدننزوهمارکآ هقافرزا) قرخالا دض یا قیفرلجر ل قم روید همدآ بنا | نیلو لر بۈ لنا عد او ولض وا قیفرو قیفر

 هیسکر هل سک كن به (قافرالا) اقیفر راصاذا مانا نالا نم ةقافر هبقفرلامس «نحفنسانعمییواشا او |

 قعوطهلبهجو تعالفو تاوهس یٹمار و ردشابارارکت وب فلّومهعفناذا هتفرا"لاقب ردهنسسانعم كمرت وعفن ||
 لان درد یکسرید (قوفرل اروند هيا قچةیلغاب نلوق كەوا هدنزو باک (قافا لا)هبقهراذا هتفرا لاقي ردهنساتعم |
 بولیروب ندبنابیکسرید كنەود هلنرتحف (قفرا زا) هقفرم یکتشپ ناکاذا قوقره معب لا روشدهصخنالوا ||

 لا رولوا رد ی شوش رلوهیقداروژومدکد یاب هک رونیددغلوا یک شفود |

 وقت لوا رغیدو Ra با gga arr هقفرم لتناذ مار الا نم |

 نکرافاصیبون جی رودسر بوسه ین تست و کا ا

 هستی اهن تیر نواب نوقتا در وص ارتا ھل لالو افرا دوس شى ۇيوا ۱

 هتجزقفرا نانلوارکد ڌ هدننزو جا جا (قفرالآ) بلهسیا ةبغبلا فر هحاح لا. رونو | قالطا هماغو توا ۳
 هحرف (ةقفاو),هدننزو ءارج (ءاقفزا) هبنچ نع قفرلالتفنم قفرلانیبیا قفراربعب لاقی_ روند هب هودالتیخ ||
 ام لاسو امفلخ لیلجحا دسنمیا ةمفرو ءاقفر قان لاق نونید هب هقان شمارغوا یس هضراع قفز ةنس هم هدننزو ۲

 هقفرم بیضن ناکاذا قاف رم لە لاسق نزونند هب هود نالچ هنناب ییکسربد نکرراوبلب رسک كي»(یقاغربا) قفد
 رارصلاامەج وب ن وب تناکاذا قافر ٥ ةقان لا روند هن هقان نالوارادبا هدر هدقدلراصغ اب هننسهمو, .هشج |

 | ددفرا عت هلک و مفر الاخ رد هدلبرپ هرزوا تارفرهن( ةقفارلا) ددراث دخ نفرو اود عنا قیفزاردندامسا |

 ردیدآ هبرقر هدنساصف نیرو ندهفشت ندهفر نالوارواحش ه هرک زابیذ هفر ؤو: ارد تابا انی یسایعووصنم ۱

 اها دبیا ةقفرم ةاش اش "هلو آق آرد هنمزلکسرید یرللوق هک وند هنوب لوق هدنتزو همم( قدرا چین |

 الساذا ال قفترا لاق ردى يهتم هن تانعم قملوطوا ةا لعوا هدیفرم لج أكنااذا لر فتا |
 ولو شلاق بّونانطهنکسرد هک ان وکرونلوا قالطا هصنع نارولم بولوا تباثو عاد هدنرهدننزوعفترم(عتضترل ]|

 لاقي ردهنشسانعم كليا هلماعم هلتلوهسو نفر هدننزولعفت (قفتلا) امناد ات افقاو ئالم اقا ای ل مرا اقفترمتاب لا
 هعیقر راساذآ االف قفار لاعب "ریدهنتسانعم قلواسایلوت یک , هدنبزوهلعافم دعفارلا) قفراذا هب یف |

 یدیازراز اياك هنیرب ذغاک«دفلتنس روتید هی یرد هغوى زاب وز هلبذشت تاتو یرمسکو یخ كنا (قزا ۱
 تکی قیقرلادلطایا قاف ةتک لا راردبا سس هر یسلوقم همانزور نضغبالاحو رردیا ندی راد نارتعرنکآ

 هقر لا زود هب هغی ضان وا رب قر ىشلاقب یک قیقراتد هیاهنسن هقفول قّرواهیف

 قوقز یجب رد تیمهاروناج كجوکرب ندنرلرونادوض لوق نلغ روند هب دغبولیق ویو هاضی غب یا قر ق
 ردنرابع ندتبکو لع کارد هنشانعم كالم هلن سنک ناز (یتزا) ژد نبسفه ته زر هد ەز اس تاد غيرو لک

 مساز دب رانیکو لم كن هی راجو لوق هکر دهن تلانعم تلم نالوا هاش: ٹمتدوبع قاز هروکه اتیا دژ اصب لفلم
 هيلع قلا برض لاش و. اقّرصحلا قّر لاق و " قرادنعنم لذا هوهشلادنعلاشب هتمو رولواردصمو
 فلوم شي رد نبه هنن روصت یدآبیقناو عوضخوتق "ز هنکلام لوق لع دندن انعم تفرو  تفعضوو
 هنغارس حاغاو دنیا تاسنولنکتع ون اب قرود نته: راهت شا ذوخباب ضصاق قالطا هدنناونع تل تازو

 یکن دی ماكر د هدر باهم هکر دفنلسانعم قاقرو ناصغالانم دن له لهضاتوا مش !قرویا قّرا
 سس تن تم

 نالوا رفظا ارتب و بلطلا نهسو اش زارضقوا لهسیا قفر ءام لاقب .هنلوا لوانت ناساوزربت ندنفیدلوا ||

 هدننزورببز ( فرا مداهنم ره تا قافرم قان لاسس ,روتید هپ هقان نافحت ناق نک ولبغاص دوس | ۱

 | نسحو فطاو قفریا ةعفار هب لاب ردهنسسانعف ناسحاو عینص نسجو تلوهسو تی المو فطل هققارو |

 زدهتسانعم قاد عر هنغدصا قلوف دوخاب هنکتب رد هسکزب هدننزو لاعثفا(قاقترالا) اهيعفرم ىلا ,ناوناضيب

 | ةيشاملا یعرت لاقبا رونلواقالطا هنیراقادب جاغاو لاج نالوا له س ئقمالتواکلراوط دوخاب رونلوإقالطأ

۱ 



 ون

۱۶ 
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 غالشنلاو دو بل ین اذاولک ها قو نور س لع نبد و ]7

 دمال :انساعو مارک نیت حم هل لاب رانوب بلا قوزرمو یه بلا قوزرمو یص ما قو ززرمو یسنوهنباو
 ویر 2 مقر اوذخاادااوقارت الا رد هتناتنغم قلا هفولعو قز نر هدننزاولانعتفا (قازتوالا)

 ۱ | نوناوارشعت اضقولث اه در الطصاردنزاسعندا !رفوداوسنالواهدنس هرو لات هش هکر دفا رو هدتزوقادژر

1۱ HIRTEOSTAR BREEE REPI 1 

 با هکرتناسل ودنسعنههبیحاوت رانوب و رذترابع ندنداوسو ارقّانسو ىب وکی ضاقو وک نابدرو هلیشو
 عمزوناواراتعا قا جساضقو رهشرونلوارببعت یماضقرادکساو لیبارادکشا الفم ردکعد قاتسز

 ارزان قم هدسنزو قشم (قشرلآ) راد رهمیسراف یانسورقادزروقاتسرو روناواراتعا تمالو
 ریتم تر ثرا) هنهامراذا لوالابانلا نهامشر لشلاهفشرلاسش نوشلواطنسنر اتو

 یارومطظنکرازاب ازا وزا وا مقشران هر اول اق دهسمجق ملک اومراذافروشیدهتمجو تجسم نالا( قواوروشد

 ذو هقاس (ةقاشرا) هرب رمق یا هقشزو هک ت قشر تععغ لوقتردزن ان هد هلیکق كارة ول روش هنسډ زر زحف

 tm اقیشرناک اذا شماطا بلا نم هقاتشر مالغ) قشرلاسةب ۵ هتسالعف قلوا قلا شر توی

 لج زلات هلن عقنرولک قشر یعججر روند ههدآ نالو نوزومو قطا بخ نیک ییهسورببل مار دفضو هدبسنزو ||

ردندنیت دج قیشرنب نسح ردندانعما قیرو هفیط) قلا سجیا نشر
 ۱ کز هل لوش زا د (قشرا) 

 یتنوسّوق لاش هوار دیک بوقح هلتعرتس قواوبولوانوزومو تبطل یسادنک"
 تر رىا قا

 هنر رکاب هبلا رظتلا :دادجاذا.هیلا قشزآ لاق زذ ةن ساغم قتصب4تفدهکدهکند هندسه رسک |

یرغوط هلا هنس یکیدتنا "شخوهآوامخو ییراذا ارایش زا لاقت راهنت انعم
 لا E قفازوا قنوس 

 كخاطرب هدنسحاو ناقوم هدتزو دما (قشرا اقنع تادمآا ةا تغشزا
 اتم (تتش | ردیدآ

 ٌمادهازو هدییننزو رز (قیشر) :هرباساذاهفشار لاق زاد هنس انسه لمس داره لا مدآ اوةدتشزو ||

 قاتلا (قاصترالا)ردب دج هبقغلا "کلام قیشر نیدجحانب هادی نب دم هللادنعوباندنس رخاتنو
 مس رلاو) هدتننزو مر کم (قیصرت رلا ) قصتلااذا ةبلا قصنوا لاق زد هنس اعم قمشبا هکر ذیفدارمو

 ززا ) هبل حورخرذعتم یا قصنرمو قصرمزوج لا رونید هزوج نتج ناق هلارښع یا هدستننزو
 | هونص نیرو هظ یاج قاب ندننراق نگر درکس دوخأم نکردوب كتل هباد هدضنزو "تبار (قآمزو) هدسنزو
 نشر زثنارو هظ توض لوا ندنففدنقلاح هدنحا كن زرد نالوایاق شرک كاد هدندنس راصد روند

 | اهناذرخوا ةنادلا نظا قعر لا رد هنسانعم تتوا ی کد هز ایام دوخ ین زاق نکرد کسب ادهدتزو قفص

 ]| دوننذ هثبش نانلوا هناعتسا راک دبی نیا تاویصا دل هج ثلاثلا بابلا نفانةغرا نقف لقلتاذا

 | ةف لاش ردیلباقم ت راشو هضم ارة چىلان تعالمو تاوهپسو فطلو هبنیعتساام یاهلقفروه لاق

 | ة دنتزوربنه فرو هدننزو دعقمقفرمو هد تنزو سلح قف رمو هلن سک نار قفرو فنغ هبق سبل فطل یا قفر
 | لاقت ردهنسابنعم كلنا هلهاعح هلتلوهس همدآربو قغوط هلتلوهسو فطل هلکلتب نذرطیالوق ك شار ردزاردضم
 | فعب لو فطلاذا مالنا عبازلاو لّوالا بالا نهاقفرمو الةفرمو اقفرمو اقفر قفرو قفرو ةبلعو هبقفر
 || ققر لاش ردهنسسانعم كهردنلهد افو رۋ هکر قفرو ردذاشردصم هدننزو ربنم هروکه نابن كنخراش

 قفز( او هدتنزو ربع (قف قفرلا) اهنطو لا ع زنا فیخاذا اهدضع "دشاذا ةقانلآ قفر لا رد هنسانعم

 ۹ | كنهناخرادلا قفارموردقفارم یرلعجب ردشعلوا دبش هتلآ ؤا دش و ردذوخأم ندنسانعم عفنولو دضعلا

 ۲ 2و رضزورنم نامهیدرفم كيو کا نیوتن ایوژیو طم و اضوتردتراببعندن رار نالوا ٹغفنم زادم
 هنانشنزو ةا (تتفرآ )+ ونو طل او ءالا باصمیهو قفارلا نم قفرم هزاد فام لاف ردشماو اهيبش هنآ

 ةقافاو) هلو كنافو ی ال تاکرح كناز (تففزا) هد یا دقف لا نلعاكوت لاقب رونىدەنەن د طق قو 1

 ر س تاععاو تاکرولک ق فرو قافراو قافر یجج كندقفر روند هتعاج كفیدلواهارمهوشا دا وب هدنیشنزو هاست

۹ nen, ۱ 

 هاربه

 7 ۱۳ یانعمیمیاهع/سعرساوامفخاامقاامشراام لای

 ۱ قاغب یاوق نون كماقک توحاق هودو هقفرم برضاذا هقفز لاقب ردهنسنانجمهرواهکشردوهعفناذا ان الف

 | عارذلا لصوموهو هتفرمو هقفرم هب رض لاقي روند کمریدیربرهو یدنلوارکذ هکر در دنضم هد سنزو سلج
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 POTENT نیسو یه كنار (نیّرسلادتتر) رولا هپ هقرا نکراچ هک اکرونتید زید چرا کیا س لک ھت رپ ئز

egندنناچجو بدانقاو تربشع كمدآرب هکر ود هیدعنم هلیعص كنارا (قوترا) زدیدآ .ناتیچلرب هنر الب  
 /یدرشمآربدمن هروکه ناب لحراش فرشوٌرعو هعنمقیا قوترق هنا لا هر دنرابع ندننانجو فرشو روو

 ندهنسانعم ناجی هدیشزو لاعتفا (قاسترالا )زدفربص طلع یر)ونعسش دعننحا لتا دعم یاخ هداروبو ردقئر

 هنلاضفا دوخانننالو| شوخ كا لوق نلیعرونیدهرجخ «دننزو قبلا 4 میاح (قیجرا )مالا اذا یشلإ قرا لاقب
 هثنالواقاضص یک كيدلانیعدوخارهنصلاخ دوخاب ردنرابع ندنالواهدان زكلم یسهثشن هل.تهج قلوا یکسا هکر وند

 اهییطاوارم ایا یقاخزااو قبح را هاقس لاقی هد ننزو بازغ ردهانعموب د قاحرو !رونوارببعت بان هدباک
 هدنضنزو نام (نامحر)رولیب هدازقیحر ینآردیعسا بیط هئوکرب قیحرو یفاتصلاوا نصلاطاوا الضفاوا
 ۱ روند هنس هلو لغالخواو كن زاوق شغوطهزات هکر دهتشاذعم جدر هلنتتعف (قدزا را | ردعضومر بن رقة بەنی

 شلوا ناب رپ هج هل هلیئسوب بونلسخ هدوصیم او رونید هبیرد شلزوب هدتنزو رهوج هلباهمج«لاذ قنا ۱
 هن هلوقم هسیواقییلوا حط هلیطالخا یک سرغبو طعما للا ئا قذوززانینلک !لوقت روید هنانرب یزو
 هلب رسک ك نار (قرب لاو) هدنننزو لفیص (قر | ردیرعغ یسراف دورو هکر بد جرم رو لک قداور یجروئید
 هدنسبحاونو فارما لرهش لینوکس تنه یازو ۍم كنار (قادززلا) هتشانهم بالا نر دوا
 رال "ەم ىمرإف اتسىز و هرونلو ارتىق اضقو لبا :هدزمنانہل هک نوششد د هنکلنش ترا عدن دیس ارقو داوس قالوا

 ڭنىراجاغااغرخوپەێىروناطو فط «لنمسفن سا هدننژو رفعج (قدززا) ردهژادتم ندنبسءاز رونیديدقاتسز

 هلیسیدنک اقلیم هلی مسک نار (قزرزا) ردي ر مم یتراف سو ولو شازی د ئر اوز طم رگ روید هغی ط
 زونلوا قالطا هرو تب و هب منتنیاموهو رکی زر هل لاقیرولک قازا لج ودنسا کو شید هثبش نانلوا عفت |
 رکشیا ناو تیک رکشزرنلمتو لاحت لوف هنعو رولک هنس انعم تن رک هتل دزاو هلیشهقالع تاس |

 هنا كبار بذكلا رحم ةمعنلا نا یکیبصن نولعجت لبقو فاسطلا فذحب لع مكقزر رکشلیقو حراشلالاق || .
 ءلرکو یو كلرکرونلوا لا معتسا دیار یا ءاطغ اضعبهدعن زدعوضوم هروب رم یاسنعم زر هروک |
 لافعتسا هدنوقو ءادغ نالوا لصاو هفوج اضع و روللوالاسعتسا هدنساسنعم بیصءاضعب و نوسلوا یورخا |
 هدهساوا نلواشولوا نالک دلباهکز دلم هدننب كرت ک دت: ووتشد اوا د نو هدیه ی کونو
 هکر دهنسانعب قزر لبس هبلوعفم ےہا (قزترملا):روناواقالطا هرطم نالوا تایحهد ؛داماضعب و رازی دز مک هلتقو
 ازز هللاهقزر لا ردهتساسنغم كمر وا قژ را رد قیقح زدصم هلیکف كنار (قنرل) نوید  هثبشنالوآ هبعقتسم
 قزرو رو یدردضم یکی ییدلواز مسا هلا رسک ك نازه روک هننابب كحراش ازر ةیلا لصوا اذا لوالابابلانم |

 قدر کیں دم مس ہد ترو هبزضا دقز زا)+ هرکشاذاانالف قزر لاش ردهتسانعم كل ءارکشدتیعت هدنتفلدزا |

 لاقب رونلواقالطا هرلهفولع نانلوانیبعت نوعا ركع تافز زو هلناکرح رولک تاقزر یعمج ردهنسانعم تدريو |

 دودج یا وز رم لجر لا قب رونلوا قالطا همدآ وللبقاو تخم (قوز یملا) مهعامطا یا ےھت اقزردنناذخا |
 سوم هنفرظ قزار هلغفا كوا ىتردق هناسنک ٌژوناواقالسطا E نو زو فبعض هلا هدد شم یاب (قزازا ۱

 || فیعضیآ یقزارب قزارلجر یناتادنمو ردقح هاو اقزاریرلکدید قازر هدماشروند هنمزواقمو و نوهعبذلوا |
 مچ (قز اذنیدم) ردن وسنم هبیفزار تنعرونلوا قالطا هرجو زود هنر ناک قآهلباه ( ةیقزارا ةیفزارلا) "یالمعب |

 (یدزز) یدا ضصوصحم هکر ول هرم مذقا ن نادر ابا طاطتخا 1 هر یهرصب ردیعمآ دخرسرب ندنرادحرمس

 ندنداروا یه زا یسع ندج اندا عا هلرابمنیاردیدآ تل رهنرب هدندارت ورم زو رما دوخان هدتنزو رب ز

 یلسییا نقدژرو مکح نقیذو راوس نقدژرو ردیعسا یباتیکاو ردندآ نصحر هدنع : هدننزو ر زو

 دبهووباقیزرو راکب وبا قد زرو رفهجوبا قیزرو یعالاقیزرو "نقیزرو "یاهلالا هللادبعوبا قد زرو
 دیعس نب قی زرو یزارفلا نایح نب یهزرو لنالا ناخ نقی زروردناورم نزب نهاادمع *لاومهکق ا زو

 کراتوا قیر زردی وددو ن قزدو وک نقاذرو حقد درو قوزره ی ورع نب قیذزو ماشه نقی زرو
 بادوخابیرادحو ید زز نندو لعو دعحو نیسحو راعو نایقشو مهو هللاد بعو قي زرن ےک

 نیخساقلا ندیعسوهللادیع ند زو قی زر نهللادنعندجاوقب زر ن بوبا ن نایلس هکر اناوا ی زریزدح

 تیاورندسا بع ن هللادبعن يلع هک قیزروناو تبعصمندج ننی سو بعصم ننیصذطان رهاطوهلس

 یارک یکلاسلا لیشالانوفزر نب فاهولادبع زب دج او رد هل سک كنار ۳ ناقزریذج | ندو ردشلیا
 س
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 ةقوذپ هقاذ لاق رددنسان#م قاط هلاه (ةقاڌملاو) ليف كو (قاذلاو) هدننزو باح (یاوذلاو هدننزو
 اةن احم ل کچ نشر رک ك یاب نوچ ا كم هند یتکلکشوکو ینکلکی و دیعطربتخااذا قاذمو اقاذمو اقاوذو اقوذ

 هکر و ند هئېش هؤ زج قج هلیداط هدننزو باع قاوذو اراتخااهرو بذجباذا سوقلا قاذ لاقب ردلمعتسم
 ردهنسانعم قمردناط هلی رسک ك ن هزمه (تقاذالا) اششیا افاوذ قاذام لاقهنمورونلواریبعت قلمداط
 دب زق اذا لوقت :ردنو ګا ترو رص یس هزه هکر دل عتسم هن سانعم قلو ادنمهرېم ند هنسنر و قاذف هتفذالوقت
 ]| یتهنسنرب هدشنزو لعفت (قوذتلا) ۱۰۱ دعراصیا اودع كدعبسرفلا قاذا لاقبو اع رکراصیا امرک دعب
 هیهنسنر هدنزو لعافت (قواذتلا) ةرمدعب ةَرم هقاذاذا هقّوذت لاقي ردهتسامنعم قعاطرارکت زارکب
 ءارا لس بصف اهولواتاذاحامزااوقو اذن اسي ردلبنسص هنسانعم قبل بونوصلا ندفرطره

 یک ا هب وط هلیرمسک كنار (قبرلا) ردنابن یرلکدید یزواتیا هک ردیمسا بلعل| بنع هدننزوررفعج (قزب رآا)
 دذ بوروک هغ رانویپ یدراوءرص كغالغواو كثي زوقینرب ره هل خلوا یرلکلبااجناج کر ونید ها هجازوا لوش
 باعص ارولک ق ابرو قاب راو هد بښزو بنعرواکق ب ریعچج هلیکفو یرسک كنار ارد هر هنکلیار ره راردبا
 لح نواوه رارد هتش ر لح هدر كچ د ئدلبا ج. رفتو عقد یب رکو ردکنالف كنالف هکردندانعمو یکلابجو

 رد هټسانعم كروک هیهتبر نانلوارکذ ینویب كغالغواو كن زوق هدننزو قبس(قب رلا )ترک هنع جرف یا هتفبر
 دوخاپ هنيا كشهربجرب یداربو ,ةسقب رلاف هسأر لعجاذا یناشلاو لوالا بالا نم اقب ر یدطاقب ر لابشب

 یەنسنر هلب سسکو یضف كنار,قبرو هعفوااذارمالا االف قبر لاقب ردلیعتسمهنساضعم قمتارغوا هبهطرورب |
 ندنظفل قیر «دسننزو لاعتفا (قایترالا) هدشاذا اقبرو اقب ر هقبر لاش رد هنسانعم قلغب بوکج مک |

 ]| هعفوا یا قیتراف رمالاف هقبر لاقب رد هنس انعم قمارضوا هبدطروراب نشت وطهشیا كش هربچرپ هکر ردعو اطم
 || فس (ةقيرا) قلعاذا یلادیبح ین یبظلا قیترا لوقت ردلعتسم هنسانعم قلتوط بوشانا ةغآوهآو هيفعقوف

 قبرا) هر اف قوب رمیا ةقببر دم لانقی رونید هغالغواو هییزوق شل! هلبا هیر نانو ارکذ هدننزو
 || دیا یداورپ هدزاجح هدننزو رب ز( قییر) ردیدآهبرقرب هدنساسضق رمرهماد هلی كابو یه كن هزمه

 قعجلغاپ نوف هلي رسک كات (قيب زلا) یهادلایا قبب را اف عقو لابسقپودیس هینکهیهادو تفآ (قییزا ما ||.
 لفلا هنمو ردهنسانعم قلب هلپاهقب ر ینراتویب كعالغواو كن زوق هدتنزو لیعفت ( قییزتلا)روتشد هسیا نوزوا
 یرامروغوط بو وی یزاهم رابویق قع بی رق نع دلناهناف قاب رالا ؛یبهیا قبر قترف نٌآضلاتدمرآ
 ارپ زرو ونان هر ظنا مکه للونرارد قنر قنر هدنسق یکی و هلارمضاحرلغاب نواب یراب زوق یدناج بولک
 زادقمرب بویمروغوطبقعرد هرکضن دک» لبا راهظا نتمالع قمروغوظیک ك مروتکد وس هنس هم یمسق کپ
 روناوا برمض هدنهح هنسنناسیلوارظتنم لبا دیدم اظتنالّوا لثم هلی رارد یدقمرقمر هدنوب و رر و هلصاف
 لات ردنرابع ندکلب وس ےظتنمو لصتم هلطابترا ب ویر و هلصاف هز وس مالکلآ ق رتو ردیلباقم كوب ینانلئو |

 فت یه ةزپخ نمط لوقت روید هکروچ شل وا جط هل هبتنزو همظعم (ةقترلا) هقفلاذا مالکلاقر

 | هتقلعاذا قنعف هتفترت لوقت رد هنسابنعم قفقابط هنویپ یکهدالق یب هنسنرب هدننزو لعفت [ قبلا ةمحمیا
 باپلا نماعتر لا قئر لاعب ردهنسابنعم كءردشتب بوردشواقیقش كن هنسنرب هدننزو قثف (قنرلا) هندلفتیا
 روند:هبهجرف نالوا هدنزاقلارا راقم رد هلت اف هكردعجج ندنطغل هقنر .دلنینعف (قئرلا) هّلف ببض لوالا

 ةأر لا تقترلافپ هنس انعم قوا ءاقتر نوناخ زد هل نېت کیک نر رولواردصم هقترو هلیبسخ قلوا كشنبیرابید
 لپافی اج هک وند هتزوع نالوا ك شنب یجرف هدننزو ءارجح (یاهترلا| هاسقتر تناک اذا عیارلابابلا نمذهترو افتر |

 ءا ةتر آر ما لا رونلو اربع قلصا هدیکرهیلواكيلدیربغ ندکیاد تجهدیالّوبت هدنجرف لوق ىلع هیلوا
 نکآبولو | لخادم هروک 4 لوق کرد جزم ةصاخ لاسبلا الا اهلقرخالوا اهعاجج عاسطتسیال قترلا ةى ا
 خدر ردشلنارمصح بینا لوق یزّرطم هیلوا لخدمالصا هروکه ینا لوقو هیلوا نکم ذوفن هلغلوا كشنب یسدنوا
 نالوا ثداح هدنر هباخ كمدآضعب روساوانداح هدنراح رف كنهفانو كناوسن صعب ردشدشرب هکندراو هلفع

 رد هنسنو یکم رور ودمردیاروهظ هرکصندکدروتکدلو رلوا هدراکباهداحوب هروکهنناس كننورطمیکلهتد

 ردهقتنرم هج دوج اب رد هظبلغ * غراب رد هنداحر عنامهرکذ كولس هروکهننايب كني زرطم یخدون ودراوترقیتندر
 هلذعو نرق هروک هنناسب كن هیات بحاصو ردیا دسیذفنم بودیاروهمط دنا كح رف هکر دکیکرب یسدامدوخاب
 هدشزو باک (یقاترا)ردزاو یاکحا هدبشا جاکت هددرمقف بنک هرات و راد کیکرب هدنز رطشاد رد هدامر
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 بويل یسهلوغم قاع هد زو قلخ (قلذلا) 2 هبفیذلا ناسللادیدخا یا قاذقذلحر لاق رونیدهمدآ

 هنسانعم قلقنوب ز بودالقرآو هد دحاذا ل والا بالا نم اقلذ نیکسلاقلذ لاق ر دهنسا تعم لمل نیکسک
 قرزاذاّاطلا قلذلاقب ردهنسانعم قمهنغاسشوقو هفعضا ذاانالفموصلاوا موعسلا قلذ لاقب رد لمعتسم
 قلطلاینزکدیساکرولوا فصو قلذو افیلذ ناک اذاناسللاقلذ لاشردهنسانعم قلوا ناخ غیلب ناسلو
 لیعفت (قیلذتلا)ردتغل هد هلنیتعقفهدنوب و رو تد یخدهقلذیصساکر وشد ذی رب نالوا نیکسکل شره قلذو
 ردهنسانعع ق ەر دناریم مق تآو هد دح اذا نیکسلا قلذ لاقت رد هنساننعم كملنیکسک ییهنسنر ند ورد زو
 ءالا بصاذا تبضلاقلاذ لاق ردهنتسانعم ككو دوضص ويد نوسفچ هنسهوب رلکو «رععاذا سرفلا لذ لاقت
 هدّدحاذا هقلذا لاقب رد هنساتنعم قلق نیکسک ی یهنسسنرب یخدوب هل رتسک ك نهزمه (قالذالا) جهل هرج یف
 قلذا لاقب ردهنسانعم قمەنغاص شوقو هفعضا اذا هقلذا لاق ردهتسانعم ققلنویز تودالقرآ دارو
 ردهنسانعم قمردناب وا غارحو هقلقااذاهقلذا لا تردهنسافعم كلبارارقس و برطضمیمداریو قرذاذاراطلا

 قاذا لابقب ردهنسانعم كکودوض هنسءو وند نوسقج هرشطرلکو هدقواو هءاضااذا جارسلاقاذا لاق
 لاقرد هتسانعم قلوا نیکسکو لملنیکسک هنسنرب هلنیتعف (قلذلا) جرعل هرج ىف ءا لا بصاذا تضلا
 قلذ لاقي رد هنسانعم كمریو قلنديا بونایوا غارحو برذاذا عباززا بالا نم اقلذ نانسلاو نانسال ول

 حرحاذا تضلاقلد لاشن ردهنسانعم نهج هر لج مالمو حرع ندلاسشوق كب یم 3رلکیءاضااذا حارشلا

 شطعلا نم نالف قاذ لاسقب رد هنس انعم قلوا لحولوا ندقل رسوضهسکریو ءاملا نيل ىلا لمراا ةنوشخ نم

 هبهنسن نیکسکر د رافصو ندعبا ر باب هدننزو رجا (قاذالاو) هدننزو فتك( ق لذلا) توملا ىلع فرشااذإ

 لا رونلاقالطا همدآ رونخس ولثح اصف ولتقالط قلذو دیشحیا قاذاو قلذ ناسلو ناتس لاش رود

 قلذ ةنسا لاش هلبعخ كلاذارولك ق لذ یعج كنس هلکقلذاو ةقلذ ةأرمالا شو متصف ىا قاذ بیطخ
 هفقالذ ناسالا قلذ لاق رد هنساتعم قلوا نیکسک هنسنرب یخدوب هدننزو هقاج (ةقالذلا) دادخ ئا

 غیلب هبننزو قنع (یلذلاو) هدننزو درص ( قلذلاو) هدننزوربما (یتیلذلا) ادیدح ناکاذا سقاخلا باسلام
 هقالذلا نیب غیلبدندحیا قاذو قلذورماکق لذو قیلذناسل لاق یک لذرولوا فصو هناسلنالوا نازخسوحصفو

 (قلوذلا) حصفیلهتیلذ هلبقعو قیلذبی طخ لاقب رولوا ف صو ید هناسلبحاص هکرولواهاک قیلذو قلذلاو
 یکی زغآ كیلقو كغاج روند هنیزب نالوا یصسکو نیکسک :هنسنرهیدوب یکه قلذو قاذ هدتنژو رهوخب
 لاق ىكى الي نر روند هنجوا نالوانیکسکو یرویس كەن سفرن وه دج یا هقلو و هتفلذو نبکسلا قاذ: هعطق لاق
 ندهغشو ناسل فرط هل نوکس لمالو یعضكالاذ (قلذلا فو رخ | )ا فرط ی انانسلاو ناسللا قلو ذ هناك

 نونوءارو مال هکر ونیدهیقل وذ هنچوا ردنرابع ندفرح ی لازلنا هکرونلوا قالطا هفو رح ندیارودصو ج و رخ
 رارولوا ینانوجراخ ن دزاقدو د هلبجوا كناسلرانو رد,رافرح مو ءافو ءاب هکروئند هبمفشهنحواو ندی رافرح

 ج رخهرب هنجوآ یرطقو ءاّرفو ییصو یدلباراسثعاح رختررب هن رب ره كن هیقلوذ فورح هیوببس هکر د حراش

 هکر دجردنم فظل سرب هدهتسفو رحوشاو رونلوا تبسن هننا شید هکر ازيد ید یو هاناو یدلبا راتتعا

 رونل وب یخ د جواو یکیاهدنیکو نلو ناخ ندنر رافرح وب هل هلک نالوا درج ییناجخو درع یاب ر ند هی رغ تالک
 مالک بوبلوا لصالا یبرع هيما ويفر حر ندرانوب هدنا هکیساټخو یعاب رپ سب یکلجرمهو بعطظرقو رقھج
 ندنسات یساجنویابر هکرونلوا قالطا هتصمهفو رح ادغام نرلنوب نوجکارولواندنا کنالوا لید هل رع

 لاسی رونید هدوسقشراقهلیاوص هدننزو یطعم ( قاذلا) ردموسرمواو هنیرباف هدنامت اس نکآر دک دت ہضم |
 رذلشت برضعلبا سالفا هکردهنکرب ندنس هلببقسمشدبع قاذلانبا ءاملاب طول خلا نالا ىا قلذلاباج
 لثلاهنمو یدیارلشما لو الان هی هنسن كحهدنا قهر دنس تالدکر ب یعب هب هلی تب یدادجاو ءا هو ینیدنکهن

 نصغلا قلدنا لاعب ردهنسانعم قلواولنالب یبواكنلا درج اضاهدننزو لاعفنا ( قالدنالا)# قل ذلا نا نم سلا

 دیدحو فیفخو قالمیا قلعذ لجر لاش زوندهمدآ قاتلدهدننزو شلع (قلعذلا) هدحیاقلذ هاراضاذا

 لاب زونیدهق نیکسکش لوب یتغازو شلیب و ناسللادیدح فینح یا نلمذ ل خر لا رود هسک ن اسلا
 "یا فلمذلحر لا روند همدآ نیلبوسرتربت یزوسلبعف لمالو كلاذ (یاقلمنلا) د دع ئا قلمذ فیس

 ج نح د (فقلمنلا لعصف یا قلم لج لاق رونند هم دار ونسو عیصخهدننزو ینلع (جلعنل) مالکلامب ا

 ا (قوذلا) هفطالو هيلا قلماذاانالف لمف لافب زذةنسان نهم كلبا كيج دمآ شوخ بونلقا تاپ هدنزو
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 هنن ڭولب رب همدارنو .ادیدشاغارفا هغرفااذا ءالاقهد لاتش زولوا دض هلغلو ا هنس انعم قال اشوت هرزوا قمالاق
 قحعهرغوط هدرخهدرخ بورق یتەنسنر و اردصهنم یناطعاقا لالان د هقهد للقهد لوفتردهنسانعم كمر و

 قسرواو !دیدغ هزغواهعطقو نک اذا* لا قهد لاقب ردد شام نقی كب بوردصق هز را طرب دوخا |
 لاق ردفدارم هدلوا یانعم یا هلا هد برک ك ەزمھ (قاهدالا) هبرضاذا انالفقهد لاقت ردهنسانعم ۱

 هلعا ادا هعهدا لاقت ردهنساسنعم كمردواو ادیدشاعارفا اعارفا هغرفااذا ءالاقهدا لاق و ه لمادا شاکااقهدا

 نالبتوص ییردیلوق یلعهغادرب ولط هدننزو باک (قاهدلا (قاهدلا) روئلو |قالطا هلام ەچ راب رب هدننزو ه رم( ةفهدلا)

 كلاد(ناتهدلا)ریشکیاقاهد ءام لاق د رون ده وصقوجو ةعااتتموا همین قاهد ساک لات روید هغادر

 | تلرادرحاکا هکروشد ەغرمۆظ هلتبتعف (قهدلا )ردنون باب یرکذ عقوم ردبرعم ناهد هلیءطو یرسک
 قالا ا زغب ناتشخوهو قهملاب هقاسزمت لاقب زرد کشا هدیشراف زردبا باذع توردصق .صق ینراقاا

 قشعص بونب ربک هک هيرب یر ند نزاکه ن ادرک هنسنرب هد زو لاعتقا اک كهدنشم لاذو مرک نا قاه الا ||

 هلن یشعصدتر زیر هدننزو لعتفم (قهلا) ضبیناهضعب لخدو تمزالناذا ةراجلا ته دا لاش ردهنسانعم

  ۱كنەتاد هدنبزو هحرحد (دقلهدلا)رصتعم مسکمیا قه دمی س لاقت د رود هب در هنسل شلوآهرابهزا بول

 هذخااذآ هبادلادلخ قلهد لا ردهنشاتنعم قعزاق اوا وا شوی یلکش اب زاط توسان هتسئرد
 یشلا مهد لاسقیردهنسانعم قنازغوظ بورق ییهتسنربهدتتزو هجرحد (هعمهدلا) صلق هارب يح هقلص

 قع اب عالمو زانو ش شوخ یباعطو هتللاذا رتولاقمهد لا رد هتسابنعم قش هوب یشن ؛رکو هع طقو ه لک

 نکل هد وج لوا هتیلو ةققرو هنیطاذا ماعط) | قمهد لاق ر رووا دض هلغلوا هنسانع هسا قعا شوخات لوفییع ۱

 لوش هد زو جیرخدم(قیهدلا ۱رونید هعارطقشمول هد زو ظبالع (قماهدل) زدراو رطن هدننن دضص ۱

 نالا یوتسلا بویعلا نم نىا قم هدم حدق لاقي حک و فیطاوزود بولینوت لزوکت یاغب هکرونید هقوا
 )۵9و هماعطنالوا شوخان بویلوا لزوکی هو ققشمیا قمهدم حدق لاق روند هقوا قالتحو
 هشی رک قشمولو فیطایا هذ با شکل اتش رولوا فصو هبانکاتتنزو فیطاو دو رغ یا قمهدم

 نیلیا قمهدمزو لاشروئد  RDندنتفالبو تحاصف ردیفل "یسعقفلالردم هل ه شب هلیش هد لعافعس

 قیدلا) ردفدارمهدن :رلانعمعبچبو هدننزو هتمهدآ ةقنهدلا) کک ندح دقو ماعط مهد یذلوابقلمیشان
 هشدبهقادلاس ردهنسانع قربا بوک !هفرطرنوحا قمر وق بوکعندنزب نیهنسن یسهلوقم قزاق هلرعتف كلاد
 هدلتنزو رف (قرذلا) دی لاذلا لاف نماد هلادمق للاع: هزوعد نخ ةع تنبل هغازااذااشد
 هلن تک ك هزه )ق قارذالا) قرزاذاینانلاو لوألا بابلا نماقرذراطلا قر ذ لاقت زدهنسانعم قعهنغاصیمسف شوق

 تقرذآ لاقتردهنسانعم كمروت تابتیرلکددقاوقدنحریو قرذیعع اطلاق رذا لاق رذهنسانعم قرذ

 قذذملا) یدنلوا یدنلواناس هدنسهدامکرونید ها هنبنیرلکدیدقوقدنح هدننزو درمص (قرذلا) قرذلا تثبنااذاضرالا

 كنءزمه (قاردالاو) هدننزو لعفت (قرنتل قبذمیا قّرذم نل لاقت روتید هدوس شعزاقوص هدننزو مظخم
 تولوا مشره هدنناونع هنتلصک |ثقرذاو تقّرذنو هدرادتسل میچ هرکه دننزو لاعتفا هلن رمسک نهددشم لاذو

 هام یاضعتم کلر واواهنسانفم مج همرشافلطم هلکلب ام رضت لوعفمو لعاف هر ابع لک اب الا حراش
 یوادتردنانیرلکدد قوقدنح هرزوار ذه هو هکق رذو ردلکد نخ یتیادلوا هتسانعم كلا لانعتسا قرذ

 کمک همرتسهزوکق ارذاو قرد هلغلوا انعم ىلؤق كحراشهس نکآر ولیکح هزوکی که هرس یتهراضع نوحا

 قعَذ لاقت رد هنسأنعم كلب نورفیح یهسکر هدنتننزو قعص(قعذلا)ردعزا قعلوا طض هنساعم

 قانا لای روشد هیوصول ازوط هدننزو بارغ رارغ (قاغذلا) هعزقاو هبحاصاذا ثلاثلا باسلانم اقعذانالف

 تابا شوخرب هبش هبهصارپ هدشزو روفصع (قولعف) لاق ىا قاعذ ءاد لاش رونید هبهنسن لناقو یتامزيا
 هنالغوا هزامسآ انغه رتو تسح حوا فیفخ قولعذو ردنابن یراکدند یلافصهکت هروکه ننام كحراش ردیدآ

 رونشید هزاتنع عوترب و ردبدآ رغ شوق كخوکر و حوزاا فیفا سارا زاسا یاقولعذ مالغ لاسق روند
 هلتراع نأضاا هم نقل ةقيضلا ةفيفطاو فلور و شبد هنویفیشید نالوا راطیرغا قرهاوافیفو تسجو

 كصاعلان شن ناخ وولد ردنوبةساخرارهاط نویفهنوکو ی دنلوا ذرت هرژو اروکد شةو هلک با مسر

 قولعذن رتسنو ردندنانلک قج هزغاج نوجگاقءاص ءاتص نمسفنویفازّرکم قولعذو هنع یر دیدی

 ناسالادذخ ندیا ملکن رن ریندهدننزو زانر هلفاف (ینادقذلا)ردیفد اردو هد زو قوش ؛ (قورفذلا ]ردندنیعبات
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 (قلمدلا) .هنسسانعم لخ دمرو.دهب كچ ورک بولیدوس اور دیواری ما (قمدنمل) هيفرخالدسافیا
 ینلاوهعلف هدننزو جرح دم (قلسدلاو) هدننزو روفصع قولمدلاو هدننزو طبالع ( قلامدلاو) هدنبزو طلع

 روواقالیطا سارا ق ږاامد همدا ۱ شل وا سارت یک هلتتسانموب روند هشاط قلاوب رّودم نیاز ږ رود ود

 رونصع قولمدو .مساویاقلامد ج رفلاقب رونلوا قالطا هجرف لوبقلامدو دقولحم یا سارا قلا ہد لجر لا |[
 زب هدرا رپ ولنچواراجو هدرالاسموقرولوارغصا ن دنا نیراکدید نوجرع هکر و نيد هرا تتم عو نر هدشنزو
 هفب رحرادرمو سک انو یرجخ لوش هدننزو ما (قیندلا زددآ هدلب رب هدنسبح اونورم هيف كلاد (نا فنادند)
 هلو اردبا لک |هدنندیآيآ بویخ اب قشار هم كو هچرکلاب رلزدنوک ی ا مط نو كم روک یسهلوقم ناكر وند

 قج اد زو بحاص (قنادلا) فیضل ایلنا وض ی لیللابو راهناابهدجو لک ًايناکاذا نیند لجر لاق

 هدناملعندلارهو فعضو هنسانعم قراسزرو د هبیرغواو قجایا قنادلچرلاش رونیدمدآزفعب و

 كنولددنول وردیسهصحر هدهصح قلا کر وند بیس دی كيهردر و روند هرەقانو همدا لو نهمو ن نويز نالوا

 لا قب رونلوارببعت لند هغ رګ هدزقاسلردعا .بشا هک لیس هدایزفلارونمدیخدقاناد هکه تن رد هدزنابز هد هلبعق
 هل اریغصت فاکردیبسراف هکردس رعم كاد هک هایم كجرابش مهردلا سد سوهو اقانادو اقنادهنم یطعا

 ردقناود یچج كو ردوعف هلا هروسکء نو٥ روک تناسب فلن رها هکر دمو هدجحاصم ردکعدلح هزاد

 لیعا فمو لبعاوفهدراع نالوا هد زو لعاتمو لعاوف هکب د د دراضعا و هاا رد قیناود ی ج كن ت

 ردهتسانعملل | لاغتشاول منو روما تاودرخ بويعا تمه هروما یلابعمهسکر ر هدیشزو دوعف (یقوندلا) ردراح

 ناوزو قومرق هد زو هرم ( همندلا) رومالا قیاقدل فسا ذا لوالاوىاثلا با بلا نم اقوندلجراقند لاتقب
 ردنرکدد هجولد هکر دیه بش هلن رتعف (قندلا) رو رویلوا هرم یا دغب هکر وضد هثبش هناکب یرلکدید ۱

 ۱ (قندلا) ردندآ هب رقرهدنس اضقدنو اهن هدتنزو رهوح (قنود)رولوالئام هترجويبآورغصاو كرد ندهبرآ

 نوزهمیاقلد مهلاعب ردقیند یدرفمارهاظ روتید هرلیبکا اندیا قیبضتو ریصغتهدنومو هقفنب دفن كنلايع لنت
 لاش ردهنیانعم للبا هغلابم هدست بو ردشارايتسهوا كێەنسنر هدننزو لیعهن (قیدتلا) مايع لع

 رظنلاهبلاقن, د لاق ردهنسانعم قله  دنامزرفاو توکب دزوک هیهنسنر و هاتصدتسااذا اققا د

 ندننخودرد هدهرهحو بورغللتندا ذا سس ات د لاق ردهنسانعم قلوانیش هب ورغشنوکو هماداادا

 بصن نم لازهلار زا هیفرمطاذا همجو قن دلاقب رددنسانعم نلت ارا بولوا اد یرتالارهیشان ندتلعرب دوخاب

 [هقاوبلاو هدشنزو قوذ (قودلا) ترافاذا هنیع تفند لا ردهنسانعم قهابورصا 2۱ بونلروتجزوکو ضرموا
 اقود لحرا قاد لاق ردهنسانعم قلوا زغمبسو نج ا هليمط هل ارللاد(ةقوودلاو)(قوودلاو) هدییننزو هجا
 Jd هرهاذالالاقادلاقب ردهنسانعم قلوادوز بویلقرآراوطو قجاذا لوالابابلانم 2 هقوودو اقوودو ةقاودو

 قحاهنع لدعادا هم !نع للا نم لیصعلاقاد لاعب ردهنسانعم قوا نما بوق ندندوس كنساناكشوکو

 همدا نفیکیسو قجا ردلعاف ندا وا یانعم (قئادلا) هقاذاذا ماعطلا قاد لاقي ردهنیسانعم قنا طو قنس
 عام لاش نوتسلوا ندنداسکدوخاب ندنغلزوحوا هلسبس یزفو كنعون زر ید هیدنسداسمکوو تفمورونید
 لمعتشدلوت رونید هبیشاوم شيب ندفلع هدننزو هلیکم(ففیدلا) اداسکو ااصخر هل نغالیا قات یاد

 ندماعط قود ارهاط روند هر یکیدزک ك نالی ردناکم مسا هلی هلغت ف لیم (یادنا) يالا اهذخ اذا هقیدم ىف

 هلان ردهننیسانعم یهاتو داش هد درللاد(دیاقودلاو)(هقودلا) دلا) الا یا هیطاقادم لاقي 2 4

 یتفارطا كل هتسنربهلن مسکن هره( ةقادالا )هنب )من تماتعف تهالب و قج روندهغازوغواو داسفیا هیناقودو هقود

 قرا: او بوشسیش نراف هدشزو لاعفنا (قادنالا) اوطاحااذا هباوقاد هیاوقاددا لاش ندهنسانعع قغاشوف هروج بچ

 یشلا قدهد لاق ردهنسانعم قعربق هدشزو هج حد (ةقدهدلا) یتااذا دنطب قادنا لاقب ردهتسانعم |
 يللا قدهد لاق ردهنسانعمقمارغوطتورق ینراکک ك تاهل برسکو یخ د2 كلاد قادهدو هقدهدو هرسک اذا
 | لای رددنسانعم كمردشنود هنوایرب نکیارانیقتا هرجا هرمو هما ظعرسکو هعطقاذا اقادهدو :قدهد
 لاش روند هنشیانیقو هنسمابیق ككلوح هلیصف كلاد قآدهدو تلغاذا ردقلاق تراداذا ةعضنلا ثقدهد

 لصلا وباوهو قادهدلا اذهام لای رونید هکلوکكمن و نيكرچ كبو اهنایلغیا ردقلا قادهد عیسی |
 | كوكس كناهو ىف كلاد (قهدلا) قنعلا قوفوهو قادهدلایشع لاقي روند هشب وروپ نانلوارییعت كنلو
 هرطقر و رب یی وصو هالماذا كلافلا بابلا نم افهد س اکا قه لاق ردهنسانعم قمردلوطیغادرب
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 | شلوا:دوشرف بژنافو یراشید ندکآ ربب كب ءاسلدوا قولدو ةدیدشیا قولد ةراغ لافبردنراسع ندرایتقآو
 ]| محل دانز یا هدیشنزو خاص ( قلادلا) ارنکنابنسالاةریسکتلایا ءاسقلدو قۈلدةقان لاقى رونیدهدقان
 | تراغ هلنتتض ( قلدلا) ردشحاف طاف یزهنخس هنا طلغهکل هدارو یدنلوا بیقلت یئاتندنتاراغ ترتکر دیقل

 لخت لاقب ردیدرفم قلادو قولد روید هراپ راوس ندا موصهندر هرزوا نعد بوډا بانر یکم ق هدهبرابحتو
 ]| ودهماز ییهرو شد هبهقان شلوادرخیراشید ندکلریپیخدوب هدسننزو حبر ز(مهابلا ) هعفدلا دید شی! قلد

 ودر کددزانکس هدیکررولو| روک شوپ ردید آر وناج كچ وکر دیبش هروم هکر دین رعم یسراف هد هلنبتقف (قیدیا)
 ۱ هانیسروتسارب زا زادنو دن دروم هر دبع نر مشا هکر دندنعوفروجم لواراید هوادر ز هدیکرتک دراو ېد كروک ع ور
 | ردنا نان ؛رزواقلوا ندنعونرانکسصوص هیارواراضعب ردروعس نالواهدنبالو رخ هوادر نو رولوا
 ۱ هج رخ |(ذا هقلدتساو تغسلا قلا لاقت نیمنیسانعم كما جارخ ا (قالدتسالاو) هلي ریسک هزه قالد

 || هناکمنم خارخاذا ؟یشلا قادنا لاقت ردهن ساتم قمقچ بولی ریص ندنرهنسنرپهدننزو مر
 ۱ قو عمدی دابا لبا ۱یلدنالاقن ز دلمعتسم هنس انعم قمع! وب روب لیسهنیرزوا نکیاریغ بو لفاغمدارنو
 | یکی شج یو اب قادوخا قخآب ولی رص یدنکن دمرقح یپح اصرد هنسانعم قق چ بولی رص هدفت ند

 نکیآ لفاغمنآرتیخدوب هاد نزول هفت (قآ دنلا) هنم جب رطف هنغن قشوا لتسالبلتنالذ فیمنلاقادنا لات
 ]مو اه (یحدلا) انااا البلل قل دن لاتفبدهتسانمم كم رو دوو بونشوب و لند
 || ةننزو ذفنق (قحدلا) اشاناتنلیااشحدتنرمشلوقت روند هدوس تا شاد هتک هد و دخ
 : ۱ ردن قنلآ ماما نالو اذاوش دوب هنسانعم طعسمرولیک< اود هو ر هلکنآ هکر ویدهیهنسف یراکدیدتوخو یماطنو رب
 | دك كوبي ناق هکر د ةنبسانعم قومحد هد نو زوفصع (قوحدلا) طلا ئا قدلاق ءاوملالمجا لوقت
 || لاتقب ردهنسانعم كمروس لیشخ حث ییوص كركه قجهناوا سن هدننزو هجرحد (تتدلا) روید
 || لاش ردنسانعم كم رون رغآر غا هدننژو هحرحذ هلا ی بلال ءام هایقسا دا توللا قعد

 ]| ردیسا ك راهش نالوا ماش تکلمدعاقزاردباروسکم نیم اضعب و هدننزو رعطح (قشمد] لقنااذاهینمیینمد
 || قشمدهلفیقختو ربیغت کی دنا سویقشتا دیا رونزم لوق لع ردا لبعسا نادعلک ن قاش د نالوا ینمنا
 هدرنصمهدشنزو نبط لف( نیفشمد) یدیایراردارب كموقرم نودیصو نوسابارطو صج و اجهکریدحر شراب دید
 | طبالع (قشامدل او )هدننزوخربز (قشمدلاو) هدننزو رهع>( قشمدلاو) «دننزو زفعج (قشم ذلا) ردبدآ هیرفرب
 ]| قشمدوقشمدقأ مو ذقانو لجرو لاه لاغر ردر ار یتومو رکن مرونید هناویحو ناسنالالاجو تسج كهدننزو
 | نیدیلا قشم ر لای زونید ههدآت سذهربخج كياحنلا هدننزو رفع قشمدو دنیا غاز واو
 ]| رمالاوقْشهد لوفتردهنسانعمقعوطهباتشو تعرسیتیارب هدتنزوهجرحد (فعتمدلا) الما عی رس یا
 || لا زوشید هر و بایکش شب هدنشنوکه وخاب شعشبیرانتهدبنزو جرحدم (یتنمدلا) لب هودا یا
 | كمرکت و كيقوص ةتفب رسروتسد هریرب خان هلع هدنزو دوعق (قومدلا) بهصم یا قشمدم ءاوش

CL Eكمدآرب هلتوکس كیغو ی دیللاد (قمدلا) نداریغب نلخدادالو الا بالا نم اومد هبلع قمدلاس 17 ۷  
 ردذتسانعم ققوض هرجا ور قهتسنربو هناتسارسکاذا اقمدهافقمد لاش ردن ساتە« ق مرق ینراشید
 هقمد لاق ردهنسانعم قلروغواهنسو  هیف هلخدالذآ لّوالاو یناثلا با بلا نم اة مد * شل اف يشل ا ق مد لاقي
 | قلقوص یناهک انزسروتسد هررب یخدو هدنشنزو لاسعفنا (قامدنالا) ةقرسىا قامدەتلب لاق و هقرساذا
 تاازاذا هکراسلا تقمدنا لاق زدهنسانعمقلربآ ندنریو نذارغب لخداذاهیلع قمدنا لاقي ردهنسانعم

 ]| لافب ردهنتسانعم قفوص هرجا یشرب ییهنسنزپ هدننزولیعفت (قیمدتلاو) هلی رسک ترمه (قامدالا) اهناکمنع
 | كمەل هنو !اب ىج اص نوا ناتنلوارتمعت هورواهزمجخ نوعا ماسال قیمدنو هيف دلخدااداهعم دو هیفهقمدا
 هتسنرب (قومدلاو) هدننزوریما (قیمدلا) تفکلاب ق زلنا قبقدلا هيف سداذانب هلا نمد لانش رهنما فم
 یسرافهمدرونلواربعت ىد هکرومنید هیاوهقوغوص یراق هلدتعف (قمدلا) رود هرهنسن شل وا لاخد هری

 بره ید ندربکه مدردب روم نادنظفل همد قب ردیکروکی برومد هکر دب زعم ید دال ةقمد الذکر دب زعم
 هنوکی تا تیاسغب هدننزو قول (یقومادلا)ږولوا توساق رف ندلوا قمدءاه یکه دنرخآ هروک هلا رولواقلوا
 بحاص (قمادلا )ا دج احیا قوما د موی لاقبر دک جد نجتوط یضن هکر دب عم ن در کمد جدو هکر بد راش رو شبد
 ۱ قومدو قما د* یش لاق هلو ازماربهشیا الصا هکر ونید هنهنسسد شاواهاسبنو دسافهدنزو رو (قومدلاو) هدننزو

 دس

 یا



 م

 م
 نورمظلائا دتفد مه لاقي روشید هصاعتا ن دیا زاهظا اقا د یترلصباقتو بویع رانا ميلاف ( قلا

 قرقد ین لاقر رونید هیهنن هجا و هنیمانعم نیعط رونلواقاللطا هوا هد دننزوو ربما (قیقدلا) نیلنلابویع

 دمدآ لیلق یعفننو ربخ هسانو نماغیا قیقدرما لاقب رونلوا قالطا هصوض نو زما ضماغو یخو ظیلغ ضیا
 مّلابیا قاقبوه لاقی زونید هب یجنواهدسنزو ةا بش (قاقدلا) ربا لیلقیاقیقدلخیرلاسقب زونلوا قالطا
 "لضینانلا بابلا نم قد مولا قد لاقي زدونسسانعم قل وا كيرابو هجا هنر هلن كك لاد (هقدلا) قیقلا

 نسحوه لافب زو تنلوا رعت هللا شوکو د هدزمن اسل ندنوب که نساانعم كکوادهنوکرب رولواعوآ ءانهقذو ظلغ
 هقد هب لای روئبدهغلهروجو هکآ هدرخوةساسخ یا ةقذ هب لاقب روید هکلرتکو هغلقطاو قدلاةتبهیهو نقدلا
 روناوا قالطا هنعسق یو نوبق ندنعون ناوبحو دین كقبقد هدنتزونیفس (ذتیق) مظغ دش يا ||

 هدنح الطضا موج لها هقیق دو لباو منغ یا لیلج الو دقیق هلام مسهلوق ةنمو زونلو | قالطا لب هنعسق مود کهن |[
 هجردلا نم هقیقد تضم لاب رونلوا قالسطا هورجرب ندنوزج شعلا كن هخجردرب نانلوارانشعاژ زج شقلا ||
 نیا قيقا هبلادبع ندو ردخمانق نایفط هلفلوامقاونج نیالن نم هذ خت نضعب ارج نینسنم وج ئا [

 یادغبو كنا جهد لدنزو هداتبش (ققاقدلا) ردندنب رخ اتم زد هیس هن ریغصن هک ی یفدلادم واور دش كبها
 (عقوقدلا | هوغو ز نرالا :یدیامیهو ةقاق دلاب نرالا قو لابقت رونلوارنبعت ققوط هکر وتید هنلآ ك کود یسهلوقم

 هدنننو ارو (قوقدلا)"هنسانعم ساوه رووا قاللطا هرلکشاو هززرغص نایلنابط نمرخ هدنشنزو هلوچح ||
 خد قوقد هکر دید هدلبرهزتیلپ را هلبادادنیو رونی دهب ورا د شفلوا قه -نوجا كلک ادوخ اب كملکچتهزوک

  تدح كلذکردتداروآقوقدلا ءاهضمل ادع ندم نب ممنلادبع ندنيت د هلا دم زرد ءاقوقدو هلبارصقژلرد || ١

 جاغا هلیبعطو یزسکبكلاد (قاقهلا)ردنداروا زد ءازټلا بذعو ندنبرخ اتسهکدوجش ن لق نبدوجت دادغب

 روند هنس اوا كز هنن ره هدب زو تارغقاقدو اهراسکی انادیجلاقاقد لاقی رونیدهنسترتقوهنسشافوا ||
 یرغ دچار اک | هدیکرت قدلا یخ هنمو رو سد هیدن هنا ی دوب هلی زنسکلاد( قدلا)روشید «ژاهنسنهجفاو ||

 هنچاو حه رتو ولید هغاربطقشموب وفا ینیدرواص تولا ندر كراك زور لخط کالا (تفدلا) راز داریعت
 كج دود یی هبازازباواارالا نش لباوتلا ىا ةقذلا ردقلا لا قلا زالقب یکدوخنو لفنرقوربم وزوط روت |

 هلباق یهول ق "داملام مملوف هنمو روند هزوطنشموب شلکود دوخ ابرو نيد هزوط قشراق هللاوخیساوقم
 هوک ر صوت هیدکمناوسن هق دو ردکعد ردقوب قخالمو نآهکر دک ي هبوبح لو نسب هر ات دل
 کی دبا نون هباسبع نت ةقدو نسحو لاج یاهقذ لقب رونلوا قالطا هلاجو نسحوترد نا ياري و لح

 كنه «ه(قافدالا)رونیدهنرانعو م وقنا هدننزو زانو (قادقدل ۴ هفدنم نجا#لاق زد شلو الشم بزب ساو نج

 لایقب رد هنعا نهم كمو و یکونوبقهمدآربو اقيقد هجا ذا هق"دا لاقت ردهنشانعنكلبا قرق دن هنو هتک

 ر دتا ن لنا ام مخ د رخ بوکو د یک کر کی یهنتنرپ هداشنزو ل عفت (قیقدنلا) اغ هاتطعااذاانالف قفا ||

 قادم ا)ردهدلوموبو روند ةماعط ناشلوارعت هتفوکدتنزو همظعم (قعقدلا) هق د معنا اذا ثلا قق د لاق |
 باسا قەقاد لاق ردهننسانعم تمراوکب اشحهدزخ هدرخو فا هما هلا ههنکز هد نو هلعانقم لصالاق

 |[قدتسلا) اقیقد واصا ذا#یشلا قدتسا لاقب ردمنساتعم نما هنسنرب (قاقدتنالا) ةقدلات هبساعاذا ةقادم ||

 | هی رها كوزاب یمن هب لب دعا دته سپ زود هنر نا ننه لو |
 هقدا اب هضراعم هل یر هددننزو لعا تا قادنلا) غسا یلبام همد قموهو هدعاس قدس ساقی زود
 || دایرف سان هدنننزو هزاز (غقدقدلا) ةف دلا اضراماذآاق"ادنلاسقب رونلوا رت ت كمقلكارذ هن ناما قلعا |

 لاقي رد هنسانهم قم هدرطاپ غاب اوط نکرروپ واوباچاذا انا قدقخ لقب رد هنن ساتله تلاویزو |
 یک هق طقط زولوا هیاکح ید ندهروکذ م تاوصا هک راد حراشاهرفاوح تاوصا تععساذا باودللا تقدقد

 قاغلدو قفلدقیرطلا ش روید هلوب هراکشآوقحآهدننزو ساطرق (قاتفلدلاو) هدنزو رفعج (قملل)
 قاخ (قادلا)اعب رمسیااتفنادّرم لاق رد هنسانعم عی رس رورم هکر دیفدارموهدننزو قفن ارد( قفنادلا) عما ||
 فتک (قلفلا )هجرختااذالّوالابابلا نماقلد هد نم فشلا قاد لاقى زد ةتسانعم قرص نادنبقیف هدننزو ||

 روتید ههل ق نالوا ناسآو لوس یسنهچ بولت ربصندنیق هدننزو ءارج((ءاقلدلاو) هذننزو نوبص (قولدلا و هدننزو
 ءافلد نالوا ثنومارب ز ردراوهطةمراسلاعهداروب هد نه ج ورطالهسیا ءانفلدو قولدو قلدفسلاش

 ندر( یل اج كیدشو كنت کرو هب هدد تاراغ قولدو رد اکدعالم هل مجوز قوا فصو هفتسیسهلک |



Af 

 هنن د رەقنۈد ا دوو هقفول YEE هش ب لعاو مس ۱ ا )هعدنادا یاد

 ۱ نیعا ةعفهدلا) اف صممزومالایف لخادیا قلعدم لجر لاقت رود ا اراذکرا اکتق د لاها ندا صوفا

 | زوو اردکا بص هبصاذ هبصاذا ءالایفعد لاب ندهنسانعم كکود قوح قوح یی وص هدالزو هحرحد ها هم |

 | لوب هدننزو رفعج (قفعدلإ) هبنادق دنشااذارطلا قفغد لاقت ردهنسانغم قعاب نذر هلن دش هدرمایادتبا ۱

 | ددهنسقالوب قازوجا ینعي ب بصخیا قنخدمو قفعد ماع لاقیو ور عساو یا قنغدشیع لات روید هکارید |
 | اذا ینایلاو لوالابابلا نم اقف ءاملا نفد اف ردهنسانعم كمكو دوص هلبنوکس تافو یضفكالاد ( قفدلا)

 | هدناهمازاسو هدر غمه تناردهنسبانعم كيکود كاج ندرب هکرد دیقم هلتجربسیسانعم كوب هکریدحراش هبض ۱

 :هچور هللا قفد لاقي ریلی تم اماكن وا جوراقفدو ردرسعم هلبتراسع ه تشو عقد هقایصهبصا

 هیفامد دیاذازوکلآ نفد لافب دلم تسع هنن انعم قلش وب بوحاص ندربنیوص نالواهدنحنا كيافو تاقا یا
 بالا نماقوفدواقفد ءاملل نفد لاقي زدهنبسانعم كلکود ندر وصرولوا مزال هدننزو دوعف قوفدو قذدو ةر

Nن ایان قفل ادلا) ریغال رولکیدعتم هروکه روځ نعي ردُیساور ثيل مامان امهانعموب وَ  

 ۳ ردح راش قو اذ قوم یا قفا دال ابر دیده ناه هدن دنعروهچچینب هد امقفدارز 3 ردهنسانعمقوفدمر ؛ردلعافعس

 | لول نیناییق :رمانو نت ال عب رلپ دلی اریسفت هلبا قفدوذهب وسشولّالخو زولوا هنسانعم و

 | رولوا كعد قوفدم ءامانعمم د هرقکهرانآراردنالب و .هلعاف یوعفم هدتخن لع زاخ لهاو راب دید ردلعافمسا
 بوچاص ندز ی وض نالوا دنا كباق دوب هل سک هرهش (قافدالا) هنسسانعم موتکملرید عاكس رک

 .هدننزو لقص (قشدلاو) هدنرای هدیرلیزو بارعو باک (قافدلا) هعفدنیعع زوکلا قفدا لاس ردد باما كامو وڌ:

 | ندزوخوارب ةدننزو بارغ( قافدو) هعبسیا قشدوفافدو قافد ةقانلاقب رولوافصو هب هقان هدنورو تسج
 هب سک لا :قافدو ديما تن هردربدوخای عضومریو رونلوا قالطا هنی وص لیس ندیاولطب وط یب هرد بولک
 ۱ نالوا هم هدنزو قجن((نفیال رک یس روند هغارصقیوصنالواررونقر هلن یکوصو رونید هبود كباچ

 || ددو متدوخا ندکلربب كب و زونید هی هنسنیرکآ یا قاذواو ميارنسیا قفداریسلا رولوافصو هشب ورو ||
 ۱ لوقیج شهارضوا هزینط اکرلشپدو : اغوا پکی یا یا قفدا جز لابن, نوید همدا دقاتود شاکوبلب
 ۱ نانتسالا بیصتنلا یا :یفذاریغب لاعب روند.هب هود ولنادیمو شبککی زافغاوقنعب قحا كي ندنران یرلکسرید

 قربتوتو سین بویلوا قلاص یقرطرب :کرونبد هلاله لوشو نیل نع قفرلاهنوچ دیدشوا جراخیا |

 فرط دجال بکحرغ ضبا وتسمیا,نفیا لاله لاب ..هلوا حطاوو ارون قر هلوا ربارب یخ ۱
 ۳ نیس اگر وند هنآ یوص نی روب بوشآ قروه .]یکونضو روندهیهود ك حوتسح هدنشزو فیه( قفل

 ۱ <دآدوخ اتیکعر بکر اپ اه روا بم و هاو ناارهاک لوق لع هکر رول هل رم هدشیزو یکمز ی /

 تانک رماذهلعو ةر بن اذه ىلع یشغوا عربمااذا قفدلا ینملجج لا فیرو بد هک روب قر هنآ لوس |
 ]| دايت كافة دنوب روسنیدهبهقانالوا شم روغوط ال ما لوق لع هان لاپ ی وصه دنورو تسجوهوطخ دعابوا |

 1 | قف دو نفد نسرف لاقب رو شید هنآ یوص ییدوب قره 4 وص ید ولا یک تن قدد هدننزو نط (قفدلا) ردزناح

 | هایت كافدوخاب هبلضنزو یکیز روید قفدو هقفدو هتفدو قافدوقوفد ,دنننوم هیشناف قفنشبداوجیا
 ۱ لیهفت,(ییهابتلا) هر 1۳ هدح او 4و دیا م EE اوج لاتعب ندکعد هرابکی ندروغوارب هل. بم, تلاد (همفلا

 ۱ | راتب ندرتیب هیطع طع نعپ هتضاذا یدنلهافکت قفٍ ِد لایت ریو یا كکودهلتدش زاكي ولص وص هدنژزو

 || هدینزولعفت (قفدتلا: بصنا یا قفدناف ۽ اف لاپ ییعواطم كف دن هيتنزو لاسعفنا (قافدنالا) یدانا
 / ۳ بوق هنیس لباد دشن تاغاقو یخ كل اد ) قبلا) ببصنادا ءال قفآ د لاب فب رد هنس اسنعم کو دیادنکوض

 1 2 لاا ىك یراق نافۋا بوک تاب لون لقا فود و نو | دهانه قعافوا بوکودا لوقللعقمافوا

 ]| قفل ةیپیطا اذا چ | قولاق ن دون سانعم كلنا امن هنسنرپ و هم ذهبوا هرسسکاذال والا بابل نه
 کد ی قلاب "قد افءاودلاقآ دلار د هنس انعمقکافوا تولیکودهنسن رەد لنزو لافتا |

 كتلچو,كيیرونواه زوپتبد میش ,نابتیلوا خیل بیسکی رایت هیت دقدلا اوال يلف كرالادو ۱

 هرجا نض نکا در7 و وب ک ید جراد وغلا هپ قد ابیا:قحبلاو مقل او قدا هتد لای کی کد

 نار هلو ا داش ید یار هلک لزم دخل ینو المو لبه موا ضر جو هو مو لیمو طظجاسدو فا هردذاش |
 ,دنننزوزوب زود قیام هدنرفضمر وسعت لومار وند "8م دتم کوا و یهننا رلیدل وا.دراو امریت ۱

 سس ۱



 سس سس سس

 رد هر قر هدنس هبحات هد مه كلذک ر دندا رواقزدلا مرشخن لع ندمالسعارد هن رقرب هدنساضقو نف ۱

 فلخ ن دجارکب یبا زد هب رقو هدنساضق دنقرعسو ردناروایقزدلا لعن دم رفعجولا هلایوم(ینآسعجم

 رد هدنساضقدورورم" ایلعلا قزد)ودراو ید هی رق جوآمانقزد هدنساضقورمادعام ندنو و ردن داروا یفزملا |
 .قلوطردق هعشاط ضوح هلیقف تانبسو كلاد (قسدلا )ردن داروا ىقزدلارفعج نب دمع نب نسج ندنیتدحم ||
 وص نالواهدتضوحو ضیفب یتح التم اذا عبازا باشلانم قسد ضوطا قشد لات رد هنسماسنعم ۱

 هب یسین ش موکه دبنزو یلقبص (قسیعلا )قریب یا ضوبطاءام قسدب لاقب :ردهنسمانعم قمادلراپ یکسال ||
 قسیدب اولا راریدخدنپس رونی هب یی كدبهپماعط هکر دیّرعمیسراخ ناوضتط لوق ىلع ږوتید |
 اسب رطیا اقضد انذخالوقت روئید هلو یدازوا نوزواو ناوخشط بّرعم وهوا ضف نم ناوخیا نولاقنم ۱
 یا قسید ضوح لافب رونید هضوح ولطبطو ردیعما سرفرب صوصخح هنس هلق هټو دعلبو هلبطتتسس ||

 هزوکواو انهشیا اسید راصلاقب زوئید هعدآ هدروناسو رب و .ردیعنا یردب هلرعاش مان قراطو ن الم |
 هنتفب ز ناوسن شا زود ندشموکو دبع كفرظ هدنزرط لاوح هئوکرب صوصخ هراب رعو هنسانهزوُروند ||
 هلناونع ضایبلاو نیس اوییانغوب فا روید هپ هنشنضاّی و لزوکو هلوا قو قآ یراق قاض هکدوتید ||
 یوم رانو ضیباو نسخ یا قايد یشلاقم ودرس هلا عیباو نس "نان اس ربشلبا نایب های |

 | .ردندعوتلوا یاد ی وت لزوکواو یلاقسآ ك مدآر ابتخارولواندنناشقمادلراب کرد دوام ندروکدننقسد ا ٠
 | زدیدآلجرر هلبقف كلاد (قساودلا أ ردفورعم موب هقسیدلاموب و ردیدآهدلب رب و ردیدآلجررپ هلیاسه (هقتیید]
 | قمردلوطهپرمسکكت هزه (قاسدالآ) هوفا یا قسدا لحبرلاقب روند همدآ ی زغآ شیک هدننزوج.(یتسیالا ]|
 | وار یاب نرو نالوا كاج وکه نول ویب هة دننزو رهوج همان (یشودلا المال قسیا لاق ردهنهناتعق |

 | كوكس لداصو یتعفكلاد ( قصدلا )روند هیدود تاکرا یرموب ویربا یر عو روتتد هوا لوس لوفیلع رونیه
 || دا لوالابابلا نم اقصد هریضو جازا قصد لاقب رهصاخ هنس انعم قمربق ىس هلوقم ناجتقو رولبو هاو ۱ ۱
 | لجاذآمهیلع سعد لاقب رد هنسانعم كلتا موعهو هلج هرزواهسکرم دتنزو هجزحدآهقسعدلا )هرس ||
 | راه ودو هنرسکو هت طواذا ضوفعا لب تقعد لاقب ردهنبسانم+قمزوب بویتکج یضوح هلماحدزازودو ||
 | هدصوصخرو اههجو ماقتسااذآ لاج با تفسعدلاقب دهننسانعم تاک بولیکح هنا و یرغوط تویماص هتعسرب |
 | رذهننساننم كلما ی هطاوآ قانا نوا یر و بآداذا هک ق سعد لاقن ر د هنا نهشلاس بوک یهو ھت |
 | هدننزو هبطرط ( ةتسعدل | هد رظاذا هقسءد لاقب رد هنسانعم كلعادرطو ران و لبق یا هتف ی تتغ دنا لاش |

 ز دیدا كت ول رب هل كلاد (ةقويسغدلا) لب وطیا هقسعد ةليل لاقت - کا انشر ظهر مگ بیو ۱

 كچوکراب ره هلانمو ردکج وی رپ دیش هیابفنخ دوخاب ردرقدارمو هدشزو هقوسضد هبا هم نوش (ةةونشعدلا]
 | تهالبو قج هلنیعقف كنافو كلاد(ةقفصدلا )رارید هقوشعداي هدنضرطمرحز «رانروعرودولو هزاز خنق |

 | قعد لاقي: ردەتسسانهم ك مكج ب وطب كك هر هدننزو قعص (قعدلآ ) قجتیاذقفعد هب لاقب زددتتمانعم
 لاقي رد هنمبانعم قمرنا رکمع هرزوا نشد نوجا نقصانو ادیدش هیطواذا نلادلا بابل نم افعذدیییرطلا |
 |[قاعدالا) کدی اک د هننساتام قوعدم قنعدو هاو نم هشت ع هتطخ اذا ضمنا لمالا تقعد لاقب | | د دنسانعم ق هژوب بود رادهنخر نفرطره بونکج سوح ندناددزازآ هودو فو هج ها هتد لاق | ردهنسانعمقمزدلاق بو دیکر واو ؛ةضكر اذا سرفل قعد لاقب دهن ساع قق وق تآو' اهشاذ راغل عد |
 قعشوق بودرکسو " هضکر اذا سرفلآ ق غدا لاقب رد هنس انعم قمر وق تورتدشاینآ یخدوب هل کلن هزبه ۱
 یا ةقعد انتفخا لوقت رونید هنشتهروپ روشی و رونید هنکولب هود هتف كد( ةععدلا) ر ذروك ذل نوعا عقد | فدسابتلا هرخآ یاسنعم یراضج یر ابع لر یلع هداروب "یلجر ىلع ترج یا بعدا لوقت زد نمایم
 قج هقآ بوئیشو وص كت هرداز داة دزو نعفد هکر دیلعجت كفعدح هلبصف كوف ( قعادلآ) رطلا ن غد
 های راوس ندیا لاین ءدنوفعش هدنزو جا صم (قبعادلا) همفادمیایداولا قعادم اولزت لقی زنده
 | قوعدلا)ردطوملم ید وا دارن سارفآندلبخهدروب ةراغل مو نمودن یا نیعادملم لا روند
 | ضوضخ هدنساین (قعاد ءوطومیا قوعدسو قعد یب رطلاشب رونیدهلوب شمکجتباغب نکی عد
 | قلقلپاو دعبا اذا یداولاق قاعد لاق ند هاشم فمك قارا هدشزو هخیرخ د (هقلعدلآ)ر دما یطرفزپ
 لاقي رد هن اعم البا و مچ لیوشود هنسهقزآ كت هنعسنزت و ءاندلایا هقلعدلا هذهام لوقت ندونتنبانغم
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 هلتبتفتف(قبدلا) رد هب رقر ندنلانایسبعرهنهدسیبردادغبهدننزوهیفتک (تیقبدلا) ردب وسساک !هیقیید بای
 می بالا ند افبدهببد لایغی رونو بیعت قا داد هکر د هنسانعم لا قلعت هرزوا هجو قماسلاهیهنسنرب
 قم ردنا هپ هنسنربیثبفیبهلبرمبک كت هزمه ( قابدالا) هارضاام یا هقیداام لاق و هقرافب لف هب یرضاذا
 (قتدتنا) ردهنساعم قفوط نسوق هلیا هسکوا هدننزو لیعفت (قییدتلا) هب هقصلااذا هب هقبدا اس ردهنسانعم |
 دیطض اف قیدلاب هداطصا یا قب دتف روفصعلا قب د لاق رهن سانعک قلتوطشوق ها هسکواهدننزو لعفت |
 هصا ذال والا بابلا نماقثد ءاسمل ا قدد لاقي رد هنسانعو كك ودونض هلبن وكس تر هشادم قانو یتقفاللاد (قتدلا

 هدعباو هدرطاذا ثلاثلا باسل نم اضحد هقحد لاقب ردهتسانعم كلی داتعباو درط هدننزو قم (قحدنا)
 | قمزوغوطو هلبقت لو هتمراذا ءاسلاب جراا تفح دلاقب رد هنسس انعم قمتآ هرشط بوبا لوبق یتسبنم كککرا جرو
 | تقحد لاق ردهتساشعم قلوارنصاف بویتشنب لای هنسنرب و هتملواذا هب مالا تقحتد لاقت ندلمعتتسمهنننانعم

 رشط یچز هرکصندقدروغوط یب یرواب هقات هدسنزو باک قاحدو قحندو ترهصقاذا هلو ان نعیاهنک م دب
 قاحدالا) اههالو دعب هجر ج رحنا وهو قاحدو قحد ةقانلا باصا لاق ردهنسانغم قمعچ بوقراص
 | دزو رما (قیحدلا)« دعباو هدرظاذا هقحدا لا فقب ردهنسانعم تای داسهباو درطیخدوب هلن ممکن هزمه
 | تاع لاقب رونید هزوکن جراب: یک وکه هلو دعبم دورظم ی قیحدوه لاسقب روند میسک شغل وادانعباو درط
 | شدارظوا هرشط یر هرکصن دقدروغوط هدننزو روبص.(قوخ دلاو][قحادبا) ةفور طلات هبقخ شن یا قیحد ||

 | یخ و وند همدا رغب و ق جاو نابضغیا قحاد لجر لاق رونید دمدآ كاننعشخ قحا دو روتند هب هسقان
 ۱ هدا نایاب لرابلراب یکم اجنیرازوک قوحدوردقحاود يممج زونبد هیامرخ یراصویریا سنعنرب و ردنومحن اد

 | قمارضواهرعشط هدالولا دعب یجر كنهقان هدننزو لاعفنا (قاحدنالا) نیملاءارأ رایاقوحد لجنر لابقب رونید
 | ول هثح یربالوف لیعولنرق كلویب ؛دشزو روفصع (قوجحذلا) تقلدنااذا هقانلا مر تفحدنا لاقت نندهنسانعم

 | هدنسنماضو ره هدننزو لج رفس (قجیرد) قلخاو | نطنلا یظحلا یا قوجد لجر لاقي روند همدآ.دنمونت
 | اتعرسو مادفتاذا لر قهردا لابقب ردهنساسعم كمکوراباهدننزو ماجنزحا (قافنردالا)دیدآ برق کیا
 |(قفتردلا) یلمهوا عرسااذا سرفلا قفتردا لاقت رد هننسانعم قمل هغروب لوق ىلج ردهنسانعم تاسماروپ
 |(قأبردّاو] دید شن كنار (قاردلا) انوار سا اقفنرد ره لاپ قر زد هنسنمانعم می رسسزتس هدننزو لجرفس

 نالواندب رد ها (ةقردلا) رونلوا قالسطا هرجنو ردنفل هدنظفل قایرتهلتعتفو یرسکككرلاد ةق ابردلاو
 راف هم زد هقردو هب رسک كلذ رولک قاردو قارداو- ساهردقردیممج هنسانعم هغ رونید هنا-فلق

 حالها اعلا لوف هنمو .ردک که دنزرطوبق كچوکی رافدجآنوصا.قلآوص هدنزاک قمر دارم هکرولوا یبّرعم
 لیفت ( قب ردنلا) وند هب هنینش كلب هدننزو قرف (قودلا) ةخوخا یا ریغصلا رهنلا بحاص ىلع ةتقردلا

 روتا هلافطا هدننزو رفعجت ( قدم )ردنوجاةلزا یساتب كنوب هنیلا ذا هق رد لاقب وده نا نعم سون هدننزو
 وازدربو ردیدرعع هقدرد روده رل ەدرخو هنب رار خمرا هنتسسشزر ابو كن هودو لافطا یا قدرد نالفل لا

 بارش زدن رقم ندینسسراف هک .هدتزو رهوج ردقلوا قرود نالوا باوص کرد جزانش ږونید هنکعاوا بارش ||
 ه سند لیلوق هدتنزو,رهوج (قرودلا) ر دکر کی لوا نر عم هرودارهاظ رونلوا قالطا هدوهعم رادقمرب ندیارش
 ناتسزوخ قرودو ةورعلاتاذ هرِجاوهو قرودب ءاجلاش رد عمیسنراف هرود هروک هنناسب كخراشزروند
 ردیمسا نصحرا هدنززوا رهنرب بضنمندهلجدو زدندا رول قرو دل  هنقغ نیراسشب ندمالعا زدیدآ هب رقزن ندنلاعا

 دن نیز زعلا دف عبصالا اولان دخ ويش رد هلم دقت كنار لوق ىلع رد هدلنب,هدنتسادنا هدننزو هرهوخچ (ةقرود)

 | هدر هے صج لوش لب ف كلاد (قادردلا)رد هدلبرهدننیب مرکمرکیع هلبانادابع (ناتسفرود)زدندآروا
 ناه تونید هدولب هدننزو هاوص (ءاقردلا) هلوارفج موق هدرخ به هنیرپ قاربط هبقدنلوارفخ هکر ونید هی دنت

 وشآ روها قّیفدلا یا قمردلا نمربخ لاقت رونید هنوا صاخشلدزاغا بونلا هدننزو رفعح (قمردلا ) هنسانعم

 ]| لمردو رتتیع هززوا نا وا لدبم هفاق یناکبواوا كمرد یلصا هد هیات نکلرونلوا نظ برعم هجرکی ظفلقمرد
 معطب لاتقف مهردلا ناوفطنادلاخرکذ ةبالهنلاقو ردشلبا تبثخد فلم هدنس هذام هک هتردیپ رع
 تن هل هم از (قزد) افاق فاکلال داف یراوطا قیقدناوهو كمردلاوهقم ردلا قمرلا وسکی و قمردلا
 1 یش ذا ماما رک هشت رد ه زفربهداروا یخدلوا هک دنلکد نیعصم قرزوو رد هر هدنساض وص هدشنزو

 قزداتعقاونالوا تباوص رادو لوقوب نکا ردندازوا قزدلا رفچوبا ناسجملا عیشیدلبا تیاکح هنسعلب وا |
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 70 یکیدد EET ردن ن رلکدید نکو ب هبغرقو ناغو ك وکبلکلا قناخو یرلکدبد

 هداروا نامعتیبسلاو :قارع رد هدلی رب هددادعب داوس (نوقناضو)ا نیهان اخ)ردموسرم هدتلصف نونردب رلکدید

 لّوا رد شخلواقالطا هل هینب عج ةغلا بم یدنلوا منن هلکن ۲ هاکلبالتفو قنخ یییدابعلادبز ی یدع |
 هدنر زوا ت تارفرهن(تقوناس) ردیدآهدلب رب هدنساضق فوكو رانراشا هبنعفر یانو هن رجو بصن تلاح

 هب قن یذل لیلا یا قاب هتقنخ لاقب رونید هناغ رواو هساقحعوب مدآ هدننزو باک (قانقنا) رد هد رد هدلبرب

 رکج قآ رولوار ذعتم قع ویو قملآ سفن ردیا ر وهظهدرغوب هکردتلع فورعم هدسننز و بارغ(قاسا)
 هقانحم هدخبالاش روند هر قعلیغوب هدزغو هلبعصو یرمسکتناخ قانخو ندبا دس ون راست یار كکروو

 (سصذنآ قنخ) رونلواقالطا هزغوب و رونی هر قلیشوب هدرغوب دوب هبتزو مظجم (قنخلا) هیفلیمیا
 هکر دضر مر هدننزو هبارغ (ةبقانللا] .فیها یا رضا قحمالغ لاش روا الا هوب نایمومیللبهجتآ

 ۱ هراجرذ قج هراط هلا ېم قنا ,ناردیا ربعتینرب وق شوق ران کر تردیاروهظ هدنرازغوب كنم سف تاو شوق
 لیقع هدننزو هفوتنآ ةقونطا) ردعضومر هدننزو ءالولح (ءاقونخ] هدایشنزو فتکردقنخیدرُف رغم رونلواقالطا

 | اه دنح ین لای را ردقع و هدهدق کر رونلوا قالس طاهبهدالقهدننزو هتنذنکمآ ةقنحلا ردیدآیداورب هدنرابد

 لاسشرونلوا قالطا هنا :ا نالوا شلیابهنن را هنح یس رغ كنس ههج هدننژو قزفم( قنتضا) هدالفیا ةع

 برضب»# قوت دتفا# لدلادننویدنلوارکذ هکر دهتسکش خوب (قونلا) هی هترغ تذخاذا تفت سرف
 لا رتسشا هلاهیدف نیسفن یدنکن دمدآرب هنکر هک نادنظفل ءادتفا یک دنفا ةدشلا نمكسفن صیلختف
 توکوح هني رزوا كم داز هک هکر ردفودج ءادن فرح زداداتمۍس هلک قونحو ردرضاح نما زدآ هند نفت

 هت دتشو االب یدلبا داربایملکو بقناخ هلکل بنا یلط ناما بولغ هدکد روتکه ننس هترکق غو ۱ بوقف یرغول

 ناجرح هلبانیارفشنا (هافناض) رونلوا ترض هدرب كجد ةلبا را صیانت یکسفن هلمجور ه دا شاواراتف ۳

 كي  هبوکقلاصو اتش هبوکق لوق هدننزو قوف( قوفنا )رد هب رقرب هدنساصق بارافو ردبدآ هیرقرب هدننب

 ةأر ا لج زا قا لاقي وددنلسانعم كمردنوا نکرفجبورکه جرفرکذ رولواردصقوخو رونید هنس هقلح |[ -
 یزکد هکر وند هي رد قلا نالوا هدانم هزوحیسهاخ كنآ هيم كناخ ( قونا) رک ذ بس اک یاب قاین اه لعفاذآ
 هنسانعما برج روید هغلزوباو هدعسیا قوخ هبف لاش رود نو قوا کج هدکدلکح

 عساو یا ءافوخ ةزانمو قوحتعووخلاقب رد ءاقوخ یتومر سي شیککر دفصو هدننزورجا (قوخالا
 لجرز و روعا یا قوخا لجر لاسقب رونید هصذخت مش: و برجایا قوخارمب لاعی رونید هناویخزوباو
 قوخ یجیروند 4 4 روج وا نیعشاشو نهم ژ تلف ها ا توت وا )ردرارکب یظفل اودس ضصوعب ندیسا

 لابعفنا (قا.تمالا) ةعساو دعسا و یا دقاعم ةزافم لاق د رونید هناا انس كيما دقا) ۱) هل كناخ نولک

 قوخ هلیعض )وان (قخقخ) تعشنااذا انا تفاضنا لامن ردذنسانعم قلالو زد واو یلصا هکهدنزو |
 زا زاخ (قا قانا طرقلا كثتیراج لحیا قخقخ نولو ردهنسانعم قعاطهن نوک هغلوق هکر دم ندنظف)

 هجرفرکد قانقاخهکر دیشانندنتوص دوخ ابندنتعسو ردیمس| كج رفزم فب رعت فرح قاب قاخو ردیف ارمو هدننزو
 كواوو یرسکك ناخ (قوبح) زدربعم هبا قزال قرال هدیکرت زد هیاکح ند نتوص ندیاروهظنکرقح بورک
 ردهشانعف كليا تحایساوربس هل مسکن هزمه (ةقاخالا)ردنیرعم هویخ رد ةدلبرپ هدننهکاوامزراوخ هلبصق

 دعاساذاهنعق و لاق ردهنسانعم قعشلقارب ارا هدنیزو لعفت قولا ضرالاقبهذادالجب را قاخالاس

 هقاوخ لاقب زدهنسانعم قالو هدننزو لیععت (قب ونعلا) مسن واادا ئىشلا قو لاق ردەنسانمقملالوبو

 ىف كلاد (ء اقوب دلاو|(قوبابلاو) هل رسک لا د(قیدلا) و یوم یاعت هنوعب نت هعسواذا
 ةن ناسا نا ءاقوبدو روناوادیصسوق لکا هکر وند هیهنسنل ولتحوز) یرلکدید هزفیو هسکواهدیکرت هلبا دمو

 بخاض (قباد) رونلوا قالطا هش نالوا روس بولیکج هلفلواولتجوزاقلطمو هنسانعم هرذع رونلواقالطا
 سد یدنلوآ آی تملک اه رفلوا هکر ذیعما تلرهرب لصالاق رد.دا هبرقر هدنساضق بلح هدنرانزو رجاهو

 هبا یروغ ناطامس كن راترضح هجا هيلع ناخ مل ناطلس ناتسب رغ حاف ردبلعا یس لوا فرص تو رک. ذم
 ۱ هب رع لان غطا هد زو رونت (قوت ووت دلا) رد هر قرتهدش رق قاد هلیس هینیرغصم(قبیود) ردلمیکیدلپا لنح

 هقوبندوبابلاغ کرد جرت رد هدل ومول و روئید هحاصشلروا هدننزو هزوننا قوا ردیدآبعارب صوضص#

 رد هترفزب زاب تم يدر ةد زورم ( قش د )رد هب رقرب هدنراد مصم هد تنزوت یزکس(یند) زا دیس زعم یسراف
 جم و

 و تیسسمسب

 هی ہے
 ها

 ی



 | نوا لر لاب لوت هد یبکبرشوبرلش رد هی لصالاق زد هلبضو تف كااخ هک لخو قلخ
 | هکوذ ةکلعرب هقناسذا لواو ېډدلؤا ضوصخ هی ایاجسو یوق نالوا كردم هليا تریصب یانو هلاکشاو روصو تايه
 | ییاسنکا قلختون سپ رولوا لصاح بلطالو فلکتربغ نم ندنآ لاعفا هلنبس هکلملوا بولوا لصاح هدفت
 ]| رد ماموند قلخ ردهنسانعغ ترطف شلیدار هیت مک ناخن (تعلط)رابدلیا فالتخ ءامکج ر دبی غیبظاب
 | کرونید هفلنابو هکآزودیکهقالخو هقولخ هلیعص کنان( هلن )2رظفلایا قلو ةقلنا رک اقب ساه
 || هلقف تل ةسالمیاذقالخو ةقولخوةغلخ هل اقبارولو من هدبقالخو هقولخ سپ هنسانعم تسالمردعما

 | ذی وتل ةناحممیا ةفلخ ماسجسلایف تدب لاقي هلوا یمالعرومغب هدنآ هکرونید هدولوب ییالباقزودبود لوش |
 | كن هزافمیبهاقلخ هلیس بنر خضم ( ءاقیلطا) رونبدهتروع قلصا كن یبرف هدننزو عکر (قلخا) رطل | ةلیخخ

 | اهاوتسنسم یا ان اقلخو هتهبج ءافلخ ىلع برض لاسفب یبک ءاقلخ رونید هنبرپ و زود كن ههبج و رونید هنا ||
 | ارتكاز همه(یقالخالآ )رد هدنلزم نین رغ هدنابنناکم وند هني رپ نالوا کی نمههبج كننورب كنسقتآو
 هاجر هرو همطعم (ةقلضلا) افلخا ول هاسک ادا هتیقلخا لانش رة نسا غم كمردیک سال هنهکهتمدارت
 نییلتو حالطاوهیوست هدننزو مظعم (قلختا) قلخلا ةمات ىا هقلخ ءغضم لاسفبزونید لود شلوا قلا دما
 ماکو مناتیادناوءانضعاره هلن هب لعاف مسا (قلتخما) هلوا شما ل زوک نر زونه هکروتید هقوا شوا
 || هداوهدولآ هدننزو باش شغا (قالیلح الا) هل دتملا یلدا ماشا یاقلتخممالغ لاش رونید هه دا نالوا لدتەمو
 هاقيلخ راصو یوتسااذا بالا قلولخا لای رد هنسسانعم قلوا یهنم هغمردغاب بولوا ییالباق زودبود
 لاو ضزالاب یوتتسااذا منا قلولخنا لانقب رد هنسانعذ قلواناسکی اخ یرثاو ممر كنانیو یطمل
 | هلعاسقم (فسقلاختا) یلمااذا نیرفلا نام قاولخا لاقب رد هنسانعم قلوانیچلاب بودیکی راب وت كنترمص
 09 هر تا ات اف رد نت امت لکی ھون وبا دانم نہا ہلا هدننزو
 مس (قدنلنآ) قبض لیا یبنخ لجر لاسقب روتبد هبسک انو لیخهلیس هدایز هدننزو ذغنق (قبشخلا)
 ۱ رد هنسانعم روش هکر دس زرعه یسراف *دننکر وتند هروعح شلزاق هدنفا رطا رادام اراد دل رهشراصح هدننزو

 | مهاربا نت لاك ندالع خویش ردیدآ هلو هدنرهش ناجرجو ندلا راوسا لوحرفحوهو قدننا قعقو لاقت
 | ددندا رواقدنلنا نجلادبع نب یوم ندمالعا ردیدآ هیرق رب بی رق هرنصم هرهاف بابو ردندا روا دنیا
 | جار ر یرب دلادابا نب قدنخو یدیشمردتا رفح هدهفوک هیر چ هاش مان زولاش هکر دیا هرفحر و
 | قدنخلاش ردهنسانعم قهزاققدنخ ندفرصتمو ذوخ أم ندروب نم انفل هدننزوهحبرحد (ةقدنحلا) ردیعما
 ] لّوالا تالان افن قنا لات هنتسانعه قغ ور زد رد صم هدشنزو فتك( قنلنآ) هرفحاذاقیننا
 ]| اردا ناکسا نوجما فیفخت شوناض» رد دراو هعسروب یردصم كنوب هکردح راش .توع نح هقلحسصع+اذا

 | دونيد هب سكش اغو هدرانوب (قونخلاو) هدبتزو رفا (قشا )رونید هیسکشلعوب رولوا تفص قنخو |
 بر هیت راغاط ندنتعفرو ترفو بارو هقنخ نعم هقنخ لا ردهنسانعم قنخ هدننزو لیعفت ین
 لات رولوا شف ینرزغوب *لرلغاط هک ان وکر دلمعتسه هنسانغم قلواغلاب هئس هجردقمالبق بوراو ردق
 || هکر دلمعتسم هنس انعم یوشلع؛بوراو یرغوط هتشابقرق مدارب و اهسوریطعغب داک اذا لابا بارسلاقنخ
 لاقیردلمعتسم هنسانعم قمردلوطو ابهغلبب داک اذا نیعب رالا نالفقنخ لاب نولوا شعمقینرغوب كبایش
 لاعفنا ( قانخالا) قتخاغ انالف نخ لاقي رد هنس انجم قلغوب هدننزو لاعتفا (قانتخالا)همالماذا هنالانخ

 لاش یکی سلق وب هلفعصق یز غون ببانالوا هد تنو كنويق الثم رد هنسانعم ق اغوب یدنکناوبح هدننزو |
 هرغوب راطو هدش رد نالوا هدناتسهوکه لنا هتتسب الموب روند همذآ دتا ننخ (قدالا) ام ښفنب هاتشلا تفنخنا
 هنسانعم قاقز رونلوا قالظا هغافوصو قیضلا یعشلاوهوقف انا یف انذخا لوقت رونلوا قالطا قناخ هلو زاظو
 ندرملا قنا بئذلا قنا ردیدآ تاببنهنوکت رد هنتسزکلا قناخو بلکلا قناخو رمااقناخو بئذلاقناخ

 قوا نالبقو ناغوب نالبق هکر دهاببسیادادارغلا قژاخو زدب راکدید هپ وج هراق هکر اربدنناغو دروق رده وز |

 یرلکدید



 :ءافلخو رقف یا قلخا لحنر لاق رونلوا قالطا هاون ورعذقلخاو ءاسلف یاءاقاح ةرصصو تععهساعایا ۱ 1

 ئکق لخ نانلوارکذ هقولخو اهقلخ نسسحاذا ةقالخ لا تقلخ لاقب .ردهنتسانعقلوا ولیوخ لزوک ||
3 

 قا ر سرخ یعب نالوا ونصم هب رغ كن رعاش هلباذخا ندنسانعم بنکت ادحا (تفولختآ) نلباذا عبارلاو

 لدنلا مصباهعلاوخ تشن هلءابساز اداھم میهن ضرالاو ونشا تانک داود هراغاطو هراسق نیا
 مرکلاقب رونید هتعبط نالوا شرم كزاسنا هدننزو هنیفسآ هلن ) ردکعدسلل اهلابخ ردخقاو هدنت» |

 هحرف (ففقلذطا ) ةردحیا تالذل نقل وه لانش روند هش نالواثعان هنخلقشارب هب هنسنرب تتشرهدننزو |

" 

 ردهنتسانعم ناخلاس تهزود ییهنسنرب و الو هسلماذا *یُملا قلخ لاقب ردهنتسانهم لا راو شو زود ود
 هلو اندر لوف ىلع كمکید بو بولناروا نیس هلوقمنایتمفو .همنصاذا همغو مالكا قلخ لاقي
 هر دقاذا ةقلخو انقلخ هوو عدالاقلخ لاق رونید عرف هک ردعوطوم یانعم هکر ذ هنسسانعمقلناروا
 هد هدام ءادتنا لاثموب ار زرد نم اشد وشتفلود هکر دحزاش هارد لبق هعطق اذاف هعطعن نآ لبقردقوا هزرخو

 لاقب ردهنسانعم كلزود بور دیک زفم"نو ینرلقادب تجباغ قلسخو "ردلکدلخاد هدام زرخو ردیزال
 لج ناهج مدن زذا ییدبا داضتاو عادیا ندیکی قاشا بل دو سکنروا (قلاخخا) ها وسادا دوعلا قل
 لا شریف لغ عزخلا یشلا عدبلایا قلا هلاوهو ردت رش مسار ندنسس هنافبص ءاعسا كنیم طح هناش
 هکر وئلوا قالطا هد هنعناص كن هنسن یس هلوقم ناتو نیشبب هباذخا ندنسسانعم نیو زیدقتو.:قبسس
 كليا اد نالپ هدزانوب هدننزو لعفت (یلذعلاو)هدننزو لاعتفا (قالتخالاژردراسبع ند هسک نیش بول وا
 قلق لاق ردهتسسانعم كغروس قولخیا یرکد قلخو هازضا اذا هلو كفالا قلتخا لاقت ردهنشانعم

 هقلخرغب قلختلاقب ردهنسانعمقملیوخت بودی فلکت هلباهنسن نابلوا ییوخو " قولفناب تیطتاذا لچرلا
 كمروسقولخ همداربو ءاوساذا دوعلا قلخ لاقب ردهننسانعم كلزود ىب هنسنزیخدوب (قیلضفلا] هفلکتاذا

 نیلباب زودب و د یکی سبتو یس هتض هرم هتد نر هنبتضف (قلفنا) قولتاب هیطاذا هقلخ لاقب :ردهنشیانعم
 | یکهقولخ ردهنتسانعم ليکسابوئو :یالمااذا میازاباسلا نم افلخ لا نل لاقي ردهنشنانمقلوا

 هفحمو قلخ بوث لاقب ردیواسمیبنأنو رک ذن هلغلواردنطم لصالا ی روند بو یکسا شرب ورک دیم اک
 كنظفل فصن هلیرتتت هک هتن هدننزو ربیز رونید قیلخ هدنرغصمو هار كزاخ رولک ناقلخیعجج لاب یا قلخ
 ةيسبازان وب لو قحسال هنافضرفصت فرخ ااهاربز فتو فلصن ةهأرمالانقب_"رشاه روت د فوت هدنرفلصم
 قاخا رل اقىروندءاقلخەد نمرو ند هشاطنیا و زو دب و د یکی س هتنکتهرهم هدشنزو رجنا/قاخالآ)ردراتفص

 قالطا هتروع نالوا كشت یبزفو هلواهدنزرط قبطزو دب ودبویلوا غالب الصا هکر ونلوا قالطا هننابط هو دلوش
 رونید هنس هحفصو هتناب كناویح اسو كنهودو ءاقتر یا ءاضلخ ةارفا لانقب نونلوا ربحت قلضآهکرۈناوا
 لنهزافمراغلاءافلخو . هتععصیابنح ءاقلخ ىلع تبرض لوفقتو هنج ىلع یا ریجبلاءاقلخ ىلع تن رض لوقت

 نالوانابسحو قشارپ هب هنسنرب هدننزورما (ییلا) روئید هنر يصب و زود كنلآ هم ءاقلخلو  قوتد هنا
 (هقالطاو) هلیعض اخ (دقولنا)ربدج یا هلقیلخوملاسقب ردشةلوا قلخ نوسکنآهک اب وکرونلوا قالطا هثبش
 ةقالخو ةفولخ "یشلاقلخ لاقي ردهنسانعمقلوا نی ایزودب ود یکی س هنخت هرهم هنسنر هدننزو همارک
 هقالخو هلاقیلخ ناک اذا هلءوشلا قلخ لاق ردهنسانع»قلوا قشارب هب هتسنربو سش المااذا سمانا بالا نم

 شماعاو لو الا باتبلا نهر ماك اماخو ةقولخ قلخو قلخو بوللا قاخت لا .ردهنسانعم كع رب بویکسا

 هکر :دیعجت کز هقااخ (قلاوطا) دلوصمیاهفولخم ةديصق لاش رونید هپ هدیصق نانآوااع داود رد بولوا

 حودعوه لاق هتساسنعم قولع روند یخد قلخ هکه نر دکع درافولخم هکر دهنسانعمسانوهعیطلایاهقیلطا
 عضومرهدزاحو رونلواقالطا هیویق هدماکنهینیدلزاقو رونلواقالطا همنامو ساسنلایا هقيلطاو قلطنا نیب

 یس هناشنرونګ و رد هزدح هکر دیعسایس هحوز كصالفم نج اخو ردیداوصرب هدننیب هماع هاهکمو .رادیدآ
 || ناعص هدلسح مانلاع قیالخو هتنسانعم میابط رذیعج كن هقیلخ (قژالنطآ) رکذیساکروئد هبا نالوا

 هلحره (ذفلخا) رولاق بولیکر یا یراوص رومغ هدرانآ هکر وید هزاهلق هنر هدنس هورذ تعضوم یرلکدید

 (قالخالا) زط" ارنا انف ناک اذا ةقبلخو ذقل ةباصملاقن یک هقیلخ روتد هدولب نالوایس هناشنرومغب هدننزو
 نوناتهصدرفم هلکنوب و یدنلوارکذ هکر وش دەب هنس سا زدیعجرد هلن هک ك نفل قلخ ها .کف لر هزمه

 اک قالخا بوآ لا قب زونلوارابتعا صوصخ بولر یژوزجره هک اب که سیازولوا نمکی سارجا عیجل كویرکآ



۳ 

| 

 ]هجا برا زا قنا لا رد هنسانم قاق نزدننت نکا شوفو نا رحاذاالففخا | ء 0 درب و ۰ 1 ۰ ۱ : ۲1

 || ردیدآ عض ومر هدنزو دج( قفخ) رواوا ضراع ندنکلب اتو یعض هل غلراو هنئسوا كب همه اکو ندننهلخ هوش |

 سس حس سس س ۹

 | ةا لطلاب زد نساهم قلو بئاخ پوپل وا سرتسدهبولطهو هعرصا ذانالف قفخ الاقي ردهنسانعم قبعب | بلپمر یدآرودصب او عجددناسصلاو خب وازغاذا لجرا قفخا لاق ردمنمانعمم لا تمچر تسد یھت
 | ندیم (تاقفاطا مابا) روید هب هانی هطرض اند هدشزو روبص (قوفل)اسهکردی | یا قفخا
 || ردقلواهداعموج هم رب رونلوا قالسطا هنمابا موجنتانت نالواعقاوهدنرن از كلر ەغبلخرفعچولاو سا بعلاوبا
 كنافآناتفافنا )رای. سایقیدب وف تمایققلخ یدلو رمشنم بوریکهنیرایرب بک اوکه کی دلیاروهظ باهش

 | نودا دزور (قةغلا )ردنراسبع بدرلتهج یرلک دلی اروهظكحو زاحاب رندهیکلفقافآ امم !قفاوخ زدبعجبكنهعفاح (قفاوحلا) اهتموا ضورالاوء اعم فر طو اف ناغلتخم رانا او لیلا نإلامهاعفاو برغم او | قر تشل هو هنرهش نیقف انا نیب الم لاغب رو شید هر یراقدلوب تیاهندوخایهن راف طیکیا كصراو ءامناغفاخ | ضعلادنعو ندندلیف دبع هل دلی لاحر دشناوا قالطا نویی دلو لر کمو برطضم هرانراسهنو لی
 || نوتناوارهتسنیکی قماف نتلود ندشیام هلزکو جاب تقوهزوط رک روپن ده هنسن قچ هنلوا بزض هلیسیدنک || هبرتمکللخ(نقنغا) یخ نم طو سوا رد یا ةقفضل پهرز لاقي روند هبیچماق جاما لوق ی عهنسانعم هد رویشید هجا رقو همزوط هدبنزو هسنکم قفل ضي رعلا فیسلایا فضا مش لاقي روده ىصي
 1 هزار ولا ناحاتازسناهلب هدنآ هک رود ةموازودلوشو *دوارپیوجت هب پرن مز مشوهو تقی هب ریت لاش
 || نهار غ هنبقردص یا مدقلا قفخ لجر لاقت رون شرد همدآ نالوا یضب یسکو کت ننابط هدابنزو دا دش (قافلا)
 || ر3گ تاففجو هلبرسک ك انو ىح كاخرولک تاقفخ یعج "بقا یا هقفخوقفخ سسرف لا فی رونیدآ یللب هجا |: ترو بلطروهدننزودخرفو هدننزو فتک (قغلن) روید ونو نا قنطاون یاقوفخلجر لات ]| آد نیک بم هنسفانب وا لروب (قوفحلا) رولواهر هاش و بلقلا بارطضا یا ةقفخ یت ذخا لوتتروسنید | اونا کرد ندا نالواناعم قم و درو قرون نالطا || دۇ منم ىا ىل !ةقافش اما لاق روبشید هنوناخولنراف زو دو هنا سلچهدننزوهدا دش (تقانا

 رولک قبفاخا یعجج اروند هکیادو هب راب نالوا هدربهدننزو ع وسا (قومخالاو)هدننزو لیمزا فاق (قیقخالا
 ع فال زاب د درولک قیقاخا یه | عج راضمب رولک قوقخو قاقخا یعجج زدهنسانعم قیفخا هلیصف كلاخ (قفا)
 نکرانیق هرجا وتّوصاذا ینادلا بابلا نماقیةخ ج رقلا قخ لاسقب ر د هنس انعم كمنو جرف نکردیا عاج هدننزو زیزا
 مشاویربد هدننزو روبص.(قوقتا ) تنّوصو بلغاذا ردقلا قحن لاقي زدهنسسانعم لمس لرد ا قاوفاو |

 دنا روشد هتلوعوهبکرم نجات نکیوا یب رک ندلارهو عضو ندقلبقلاصوروئیدهبکرهیشید نالوا
 | 1 منکر (قاضالا) اهتابج توصعععب تناکاذاهقاتشو قوفخمأر ماوناتالاقب زد ەن ان همقوفضهدننزو
 تفجا لا ردهنسانعمقلالوب یرلکلد راله قچ هنلوا عضو يراچو اكو ادوخاب ی رلکلد كن هرکی و تكنخرخویق
 دهنسانعمكعوا جرف نكروناوا عاجو قونرزلا نما مفرط عضومنع هماعنلا تفت اوروصلا نعاهقرخ عسنااذارکیلا
 ردهتسانعمردقن تلوچواو ین بوک مال وى لباخ (نلذطا) ع اا دنع تّوضاذا جرفلا قحا لاش

 لاقب ردعوضوم هنسسانممقتسدیدقتلوق لع هنیننانعمردقت قلخب هروک ناب هداصب ك فلم. ؛یجساک
 کی دنلوا لانعتا دنسانعم كلما ع ادبا نسل اقمو لصاو سم کنروا یبهنسنرب هدعبایفتسموا هر دقاذا مدالاقلخ

 امه دشا یا ضرالاو تاوغسلا قلخ. یلاغتهلوق یناکرونلواربعت لبا منار ندنآ هدزم اسل رد هبناتر تفص نامه
 سانقلخو ةدحناو سون نع رکملخ_ یلان هت لاق زوتاوا ل اجتسا هنسسانهم كلا اپ یب هتسنر ندهنسنربو
 هشام باذک نادا یم رو: نیمو رد قن یرب دونلوا امعتسا هلزجو یکیانامشهسرونلوارکد اد انسا هنفرط
 یهشارد یم هتراعز كراعاز دوجاب زد هنسسانعم نیردقلا نیسجایسهع رک نیفلا نسحا هللالراشف.و !
 بودشموب يدنا و هازفااذالوالابابلانم افلخ كفالاقلخ لاقپ ردهنسانعم كل ادبي نالب قلخی |
 ۱ س a سس حس

 زود ود



 بم

 | (مسنمیلقنا تشماذاو امممانع ضر الا قز ناکا ذا قوزخ ها لاقب هلو رار ات وتر یزب كره رود هلغلوازود
 ۱ اقا جهر یرویتنو نیکسک«دنزطنرفهدنجوارب هکر نیما قیصر هدتنزوربنم (قرحتا) ضرالا قد
 هزاد حاقرب نادنآهدنرانادو زا روتالوةرایج امرخ ندیاهلدانبع لدرکح هلمضروقام رخ نالوا هر زوا جاغا هل فطارولوا
 تو زوا هکر ب وج نالوا زوق هل رص نوار رروتکت وروشود هلدرکعن لاسفطا نیتسبا ینروقامرخرواوا |
 لواندنحامرخ هزکطل فک لنا طرش هرزوا كمر و هلدزکحتددع نو ادوخاب شب هدنراسیزهناد نشودهنیصن
 یرلکد رک نالواطو زعشم بولآ هسیارشود هنرهقوجو آر ار روا هب وج هلبازومډ نالوا هدنشاب بول ینیرمص
 كنا( هقّربط) رواق مورحم ییمیذنک<بو ریو یرلکدرکچ هنبهلغلوارازاب هغشروا نامههسردیا تضخرک او رازیو
 بسلا قوا لاقب دامنشانعمقلرینصندنق ق هدننزو لاعتفا (یآتخالا) ردندآ لوک ام تا بنو لعق كيازو
 یناقل بابام اس مهسلا قسخ لاقب ردهنسانعم كک د هناشذ قوا لینوکس كنبسو یف ك ناخ (یسا) لس
 (قسبطا) قوزخ یا قوس ةقان لابلقب یدناوارکد هکزدیفدارمو هدننزو قو زخ (قوسا) یسطرفاذا
 [قاسا) ر دیا لش اطراف فو رغم هو هرداب و ردیمسآ لخر رو رودشید هربق نی زدو هبوبف نرد هدشنزو لقي
 هات هلماضهارشو می هام ( تاقسدنا) تا نک یا ق تخ لحتر لانش وتشد هک با نکهدننزو دا دش
 هنالاتس ردنا ساخ ددو قند هقتبخ ید رقم زود هکتلبا تعجبارم هعفدرب تو ناذافناو دفع « گر

 هن زنا هدننزو یفعج هلبا هبقوف یانو هج نیش ((قیتشنا) یرخاهیف محبر منم هيض مئا بل ق تاسقسخوذل
 | ترم نالی روا هنتلآیغتلوق كس بل هکر دی رەم ینراف ة خسخ دوخ بهنس انیمه اروند هکیبا لوق عزو بید
 رونی دهموا شیکک هدننزو لقبص»لاف (قفیط)رولواریعت لآ قئلوقو روسنید كتشخ هدیکرو هدیسراف رو هچراپ
 نوزوا یراق هک روند هنوناخ لوشو روند هنشوق هودو هیهقانو هنآ كاجو تسجو هنسانښعف هعیناوءالف
 ثفاو و طاطاةدیعمل ماسظعلا ةقیقدلا نیففر لب طلا یا قفیخ هر ما لا هاو سیرامدآو هدرخیرلککو
 هدننزو نارفلعز(:ناعفینطا) ردیعسا مرق كمدآرند هعییضیب وذیهادلا یا فتا هل امر لاعب رونیدهیمیهادو
 ما ناوغبا ندنفوخ فوغ هلکلی لق قب وعیرداربتالبلخن فوع ندب رعنانیعتم هکر دیبقل كن هسک ماترا بینم
 ناسفتسآ ندر ترم هلکلنا فدانسطت ذنس هدازع كفوع هدهار ءان یدلنارارق بوآی شاب یرغوط هلم
 نالوا یصصتنس+ هو جنراک ارو نخ هلشغلوا شت جاونو دازی وهدان هل هلو یدلیا لفن ی هضق هیک لپا
 ناقفیخ هرکضندک دلا تقراتشمرا دقمریدلوا تع زع هنلوب بودیااطعا نفصن كنس ەش وتو ین كن ەقان ئی
 هاودنا نیول خلدقداز هبق هلا یزخلادقانو لتقو هلج هلفیسهرزواروب رم هلقغلا لعاب ونو د هل غل وارا دغ تا ذ ق
 غاتشا نیس هد نشد رو لعاغلل هبف# روج فصنلا كلظ#وبشا ندیییخفتاتههدناوضو یدلوا ارور یرغوط
 ناقنیخا ظزظ#دفب نمیدلیار ظم هتسازج كنب ردغو رومظ كان مهسر ن دقتاه فر طنب هرکصن دهی
 هدتشنزو رف دنف.(قیففتخا )رد هيما هینانوهیاعف "جم لوا هرقف یدلوالثم یرلمالک ۷# ناتنیطا رظکال رو
 زد هراکح ندنشب وووب لز هنکلینو قرهنقلاح كنممق تآورونیدهنشوقهودو ههنا هدنورو كېچ تناتغب
 بیضقلا قفخ لات ردهنسانعم كلی شاخ بوموکه جن جرفماسقلاب یرکد هلنوکستاافو ین فا
 هب رضاذاهقفخ لات ندهنساساعمیمزوا هلا هنشن یصیر اب هل روطو همق هیغاذایناثلا تابلا نماسهفخ ج رفلاق
 ید هندو حراشلا لاق تت ّوصاذا لعن تففخ لاقى ردهنتسانعململسس اققا ا نكںروبو صد رعت واةر ب
 | بونربد هنوایرب هنسنر هتاف ناقفخو ققخو اوفرصنااذا چلا عن قفخ مجسبل هنا هربق عضواذا ټیم انا
 تب رطضااذا قاثلاو لوالا بابلا نم اناقفواقفخ با زا تففخ اف نكى ماتوا روب ند ەنسلاتنقم ق خانوا
 هدنسی# قفجللا ع ال مالعالا هشم قتغلا ىو اخ قاعالاعاقو# و شار عاش ما هب ؤو بارمسلا نفخاذکو تکرصتو
 ردهنسانعم كرد تولاضەنوا یرب یتشابمدآنایلقوب وا قفخور د شابا كيرف نوا ترورض نساف ك نطل قفخ

 هزکا بهذاذا لالا قفخ لاق زد هنساسنعم كمك وج تنوجکو سمناذاهغأز كرحاذا نالفقمخلاقب |
 تطرضاذ!ةقانلاتقفخ لاق زدهنسسانعم قل هطرضناونعتو ناطاذار اطلا یمخلاش ردهتسانعم جو اشوقو

 ةر رضهبرضاذا لّوالاو نانا تالا نناسقفخ قبلا انالفقفخلاش ردهنسنانعم قمرواهج هتسهآ با قو
 بارسلا قفتخا لاقنارد هنسانعم قمانب وا بوئراد هنوایرهننرب دوب هدسزولاتفا (یقافتخالا) ةتفیفخ |
 نالا بابلا نماقوفض معلا قفخلاقب ردهنسناضم قمابزدلبهدتنزوذوعق (قوقحلا) تو برطضااذا |

 ]| لا فی ردهنسانعم قم لاص بودانبوا هةوا ئر شاب مدآ نایلفوب وا یدو هل رک ك نەرم (قافخالا) باغاذا
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 ردن دنفنخپ هحرمس لوق لیعردیدآ شوق شنجرب هدسننزو مکر (قرفطا) ةعنصلا نسال یا قرخ لجر ناف"

 ۱ ۱ قرخوقج یاهفرخو قرخ هيف لاعب هلباهرزوندیخدهفرخرونشد هتهالب و قجو هغلهبلوجو مکیمهو | | روی شید هغلواردبا تسردانو ءانفبویمهرج لزوکی شبارب و قذر فالخیا قرخو قرخ هیفلاقپ ردهلبتعتم
 | ند نل یضف كنار زد هیرقرب هدنساضق ماطسب هدننزو ناسبخس(نافرخ نولواعجب ندنرهلکءافرخو قرخا |[

 | قیر نر ن ر دند ا تب «هننزو رز ز( قور )زود فز نم اسناد مه تف كن مذ د شم یارو كناخ(ناقرخ)
 ۱ كير هطزوکی عو تعنضر ندنلادوخاب روند هیبنک نادانو نج ارغمکبس هدننزو رجا (قرخالا )ردندنیعبات

 | ندنخهنشیتابطنکدروب و معنصا نسعالوهوا نجا یا قرخالجر لاسفب رونبدهمدآ هبلوجویجه نالوازاک
 | هفخ لق ضرالا لع همم عقب ناکآذا قرخاریعب لاسفب ردندنرات آیت ات هکر وند هیمود ندیآعضو هریمدقم
 قازسالا) رونید همدآراک اشد و هیلوجو حه ردتفسف ید وب هدننزو سدن یقرطا بالا نم كلذ هیرتعب
 ۱ هراد هرات هسنرب قب لتعلا)ب هشهدااذاهقرخا لاق ردهنسانعم كما نارجو شوهدم یجدآرب هلن رسک ك رمه

 | ىذکلارکااذا نالف ق خب لاقي ردهنسانعم كملنوس قوج نالو هقّماذا هقّرخ لاش ردهنسانعم قمر

 ندنظفل قیرضقو هقلتجااذا بنکلآ قر لاسقب رد هنسانعم كلیا ادیب نالي ند هح رق هدننزو لعمت (یّرل)
 | لاق زدل تس هنسا نعم كلتا عیس وت هدو اسو لیذبو قرت بولا قرح لاقب هنساتعم قلترب رولوا عوام

 | قرختاف بوثلا ق رخ لاقب رد هتنسانعم قر جو هدننزو لافنا (قارحالا) هیفعسوتاذا ءاعسل ایف قر ||

 | تم یرفسو ربسراب رع هکر دنداسنعموب وند هی هندن یترپ هدننزو كلشنم (قرتعلاو) هدننزو كرم (قرخل)
 || لا رسلا قروه لانفن رار دیا قالب طا لابرتسل فرو لاب ریسلا قرضه*همدآ نالوا شما ابیات هلغلوا
 | ردهنسانعم قلوا كاا چ بولت كب هنسرهدنتزو لاعیعفا :(قارب حال )هاب تققشنق هرفس ل اطاذا هقرنخمو
 | تسج هدنصوصخ یباعرو دهعت ك نمف ەو د هلیس هين لعاف مسا (قرو رخنا) قرختاذا بوللاقرو رخالاقب
 | رود ناک اذا قروزختلحر لاق رونید همدآ ندیا ماها هدنر اینو دیقتتوشلوط یتفارطا ماد بولوا كالاچو
 | لات ر دنس انعم كلبا نازذکو ر ورم هضرارپ هدتننزو لاسعتفا (یازنخالا) فرصتی و فو لبالا لع
 | لوعفممما (قزحا) هقلتخااذا بذکلا قنخا لاتق زدهنساسنعف كلياادننالب و اهیفرماذا ضرالا قرتخا

 | عب ردنیا تدسح قراخلا یا نب مرکلادبعو امهم یا حاد راقزخم لاق رونید هرب یخارغوا لب هلی هبا
 | هن اک ی صا اذهلاقب روتیدهتسب رواب نوق یلص هناشواط چک هدننزو ج ېزهلنون (قنرطا) ردکو زم هنو قولومهن
 هرعاتشرپ و ردندا عضومرو هنسانعم ءا اةعنصمرو شنید هنجت رهصوصو هد لو وأ بنارالا نم قفوهو قذرخ
 | مانأچا هبا المو ردیعجب كنظفل ق نرخ هلق ك اخ (قنارطا) ردیبقل ۍراصنالاتباثندیعسو ردیمسا نی داق

 | : د زوسکو دف (قنروطغ ۱)ردیدآو صربهدندروب یس هلیبق لب لوق یلعر دیدآ لرب ظیلغو تشردرب هدنبب لبج
 ۱ زدکعد لحم كج هببماعط هکر دی زعم یسراف هاکنروخ ردیعسا دارت صقر وصخ هرم! انرکناسمع)هدقارع
 طب و ردع“! هدل ر هدن غو رهنرب هد هقوکق نروخو ردجو رشم هدزم هچرت عطاقناه رب ییصفت هکر بد مج شرب
 نر هبجمیازو یم كناخ (قداررط 1 ردنداروا نرو اهنا دبع نیدجخ محل وبا ندمالعا ندیدآ 4فرهدنناض

 هکیدیدراضءب و ردب زعم ندیسبرافهروک هنناسب كحر اشرونید «رززب قاافلطملوق یلعوزقآس نجرب هلیئوکس |[
 كناخ ( قّرا) هنسانعم تو کعرونبد هک روا هدننزو لجرفس (قنرزا)رونیدهنکوپ هود قالب رب قنارزخ

 هناشن قواو هنعطاذا نالا باتسلا نماقزخ هقرخ لابقب ردنا شعم قم اسو كمتزود هلنوکس كازو یف |
 رداعتسمهنساسنفه قغهنفاصشوقو ذفنو فطر قاذ | فدملا ر ملنا قر خلاط شود هنس امم كاشلا تونل اص

 خزابهقزخ لاتقب زد هت ا تعم كلتزود زدعواطم هدننزو لاسعفنا (قارال)قرذاذااطلاقرخ لا ||

 رونی د هقوا یتعیلشیا تونلب اتص هناشاو ناتنسیا قزاخنهذفنا لا رونید هنر قارام (ق زانا )یز خفاف
 تعفنمو رخ ندیدنکه محو هیاک ردکعدیلیاصهغاربب نم (هقرو ق زاخ) سطرقمیا قزاخرهس لاش |
 یتسانم کنن رهروناوا قالسطا همدآ نالوا قناسژزواو ؛یرجلوق غ هبنکنابلوالومأم تفایلهتصر و |

 صوص ٌهناوسن هدشزو مای طق (قارخ) قناع ۍرجوا هیفمیطبلناکآذاذقرو قزاخوهلاش ردمولعم |[
 زوبص( قو ءاسنلشقارخان نولوغ ردن یکی د ناغا ص ردلو دعم ندرژاطقرخ ردن دنا اک انشیدو بس

 یهنش نکر روب لوق لع هاواردیاروفج روفج یر هلیغهنف ندنت دشو ثّوف نکرر وب هکر ونیدههقانلوش هدننزو |[

 زود
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 كيلد هدنغلوق ءاقرخو یدیاردیا لّرغتو بیپ هلکنآ هدنراعشا رعاش مان هت رااوذ هکر دیبا تروع هقشب رب
 یفیدصب و هدیدشیا ءاقرخ ر كامب رونید هدد شو , قرخاهنذا یا ءاقرخفاش لامپ رونی د هنوپق نالوا
 عضومرو .اهُماوقمضاوح دهادننالتناک اذاءافرخ هقان لایق, رواو فصو هب هقان یرمسمسو مبحه,نایهزوکی رب[

 یس هلی رسک اخ ( قرا ) ردنددنتس هلبق لبقع ءاقرطا یبا نب كلامو ردندنین دم ءاقرخ نناذعو, ندیدآ |
 هقیلنطا رکو لا زمو خو ریل ډو بوخو روتید همدآن الو فب رظقرهاوا درغاوجو ینسلوق لع در اوچو

 ینارخ ورد قارا یمج بل م رکن بج قفاذکو هواهم ف بنی رطوا ییا :قرخوه لاش رو نید هناوچ
 هو امل اربنکد رم اوجو جزک پو ردهنسانعم قر ههلشنزو ٹیکس ( قیر ا) هلم :لزاخ رولکقورخو روک
 قلصمو ضوج ضو ا قرعشو رونبدهنابابب و هت ه+یشزو دعقم (ق رحنا ) وولک نوش رخ يجر وینت ډ ومآ
 كيلد یسوآ (قورخلا) اردنا جارخاوط ن دادی نقو ئراکداید هکر ونیف هشابط یلکیلد نښافط یی هلوقم
 لا قبلو ازم اقدار هماشخ |بولواهابتو فلت هسار ونی رخر هل هدنوکرب هکر ونلوا قالطا همدآ نا نلواریپعت
 ضرالا ف تجقو لاقب رو شد هنکولب وکر کچ لب رمسک اخ ةن ذرا )غ هنک ی قبال مورح یا قور لچر
 | ندنب دح هد شو بنعرولکق رخ یعجج وونلوارپبعت ةرواجم هکر ونید هنسهچراب زرو هعطق یار دارج نم هقرخ
 رفعج نی هل ادسبعو ي جا نهادن نیا نیسطااوبا ص2 بحا فصدلاوو .مساس قلا هی نل مش
 نب رع لصالا ینایفصادنیو فا یا نردچا هللادبعنالوا نایصادنسو ج نيهارباو لعن نیش دیعو
 هدننزو نع (قرطاوذ] ودواب ونه هيدر ځم ېب هکر دندنت دج | نویقرطدج |نی دم ,نیدج او .لالبلابخ
 كلذک یدننوا بیقلت هل رز هقرخ یزاصو یزمرق نو تمال هدننافواكنج ردیبقل دښار ن نایین
 قبب # يقرطاو شب راااهیلع افا رغ * اهناوج تءاج لبا تر ال ۷ وبشا ردیبفل هلرعابش مانلجع نفخ
 قرط او ذو ردن نسا ر عش هبل هاجت یعی عدق رع اشر یومطلا طرق نادوخ اب طرق قر اودو ردوا بیقلت ثصاب
 یسرف كاراج نیدانیعو رد ییهاج رعابشرهعشب ندنس هلببق عوب رب قرطاوذو, درعا فیس نبش نبا
 | ردندارعش بامشندقرخو ردیعسا یراسرف تان هسک مانبنعمندنس هلق نو : كنهدرق ندوسا هقرخو رار دیبقل
 || دزکرونید هما ویل د لزوکی ا دنا بوخ ین د هدننزو حابصم (یقارختآ )ردها بن یردپ ردیمایسهدلاو نامش
 | دا بم واروناو قلب لوا لاط مسا نسا یا قارضم ل جر لاس نوساوا ترک نوساو]ولب وب نوزوا
 رومالا یف فّرصت+یا قارضتلجر لا فی روتلوا ریبعت یچکوس بوترب هکر ونید ومدآ راذکر اکو ریدمو فرصتم
 هلن اونم دیسلا هد منه عیچ هچرکه کر دج واش روند هرادقیلاعو دیسو ,هنسانعم یری روث روتید هتنزوکوا نایب و
 قار هکیدلاق فیل یقارضلاراعتساو ساسال اف لاقاکر دقلو هیتر بع فیسلا نالوا باوص نکرد موسم
 قدم دیس نوه دابا( سان هناسیم قرخ دوخا روما قرض ردزا یوم كرانعموب ردکید قرنخ تل لتا
 لیدنم هکر وبینید هیروطو ردیعما لجررب و روند همدآ دره اوجو ینسقارخو ردلکد دیعب قوا ال طا

 یانعمو برا لب لیدنسموهو قارخیاب هبرض لابش زاردیا هدنزرط قاموچ بوک نس هلو قد لایت |
 بحاصیا برح يقارخوه لاقب روناوا قالطا برحقارخهرداهب براسحتو زواکنج قرماوا ذوا ندروک دم
 *دننزو بکر ولک قر خ عج روس هزبقلارا ولفاروئوازود نالواولنچ واراخ هدبتنزوربما (یتبررنطا). پرح
 لدتعمو فیطل قبمو و روتید هلب قوغوص نسا كي و تان هيفو شرالانم نمط يا ىب رخ تزرم لوا
 لات هنمو روید هلب نسا یدازو !نوزوا دوخاب روند هلل نسا هنسرت هبهزودرب لوق ىلع رولوا دیض هلکعید هل نسا
 بوپهلا ةلب وطلاوا بلا 5 مما ةعج ار لاوا ةلهس ةنيلاذكو ةباسیه هدیدش هدزاب رىا قد رخ ف قبارخ هناک

 رولک قر خو رولک قئارخیچچ هلوا شل وي وا ندوصیرب كټ دوخاب ۍسا یف نالوا هدنبد هکر وډ هبویقلوشو
 ماچ هک روید هنفراوص نادبلوا ن ردو یکه قرن وند هجر نالوا زغوط لود هلغغرردلو :قبارخو هلنیتمع
 بواوا یقوغوص یخدو هدو رویص (قو رنا | رونید هرب شپکک ق لقجآ نالوا هدشیامن كنهردو هاواقلجاعا
 می لای رود میجر نالوا زۇ وډ هلغلوا ق ر هد ےانزو دو ۳ (ةقرملا) روشد هلبنضا هلب وش

 هن بسانعم دامر رود هلوکه دشازو فک, (قرطا ) .علنالف دلولا اهقرخدق تناک اذا هقرضمو قیرخ
 كشوکو فیعض یراسقایا قرجنو زادشفاوا قال طا نوصغل+بلوا تتم دنر ینیدنکب ودیکم ناتق شذآ
 ندینفوخ هلو دابص یار طا هکروسن,د هنس هلوقم شوقو وهآلوشو روند هپ وهآ نالوا
 روند ھمدآ لداکروو چچ نایک نیا ندنلاو زدفسقرخ یوم هلاقروناشابط بویلوا یا هتکرح



۱ 

 قب رخ لاق ردونسانعم یمربیهنسنر قاب رخ ۆ هەق رخو . طظرضاذا راجا قب رخ لاقیردهنسانعم قلهطرضو ||

 بش رللاقبنرخا لاسفپ لد هنسا تعم قیا بوکیسهو بول کج ورکه نک ن دیا نترت ناکوهنظم هدننهضتلهتو |

۳ 
Af 

 0 ردهنسانعم تلباهابتودساف یار و .قعطقانا ؟ لا قب رخ لاقیردهنلسانعم یلعنکو :هقشاذا بوق

 امققشاذآ ضرالاثیفلا قب رخ لاقیردهنسانعم قمری بودباقدنخ قدنخ یب رومشلو هدنفااذا لمعلا قب رخ
 | لاک دعا چ تقو هلیس هی لوعفم مسا (فرخما) ردهیاکحا ندرازآورجز صوصخ هنعسق یکی شید هقبرخو
 ماجفرحا (قاسینرخالا) خوب یاب رغ ةا ما لاس قب زوئید هتروعنالو!نولو ادونجج ندنناذتلاو توهش

 | دزو

۱ 
۱ 

 ین نوا قمار »بونوس یرلبا هدنصرف تقو ی عٍ ۷ ع ابنیل ق بنر الف دم لئلا هنمو ضرالاب قصلو حمعاذا
 | شوج بوطروط تولبکج ورکه دلا یکید یش نوا ارجاودازبایبهیهاد یکی دليا مم طلو رب وص هدنس هلی
 | هروکه نا يب كحواش ردپ رعدوب و هن سانعم هقرمرونیدهیاب روش هدسننزو رفعچ ( قدر ا) رد هدقمروط ےسیاو
 | هدننزو لبلعف هلیعض باخ (قیدرخا) ردشلوا صوصخ ع یاب روش ردنوجاریغصت فاکر دبی ر عم یسراف كدروخ
 | للاب روش قیدرځ هدا پن نکل اد رحم یسراف كب ددوخ قدور هروکه تنا ښی كحراش ردیعم ماتهطولردر
 | یسرافلدرخ هدةیما لش تخل هد دزو عج لاق (قفرخا) ردیعسا لجررپ هدتتزو لدنمم (قدنرخ) ردرمسفم
 | یم هرو لدزخ قآ هدیکرردع ونرب ندنابنیرلکدیدرت و دفو ر هم هلک د ناطلسلا هشبشح هدنزایدرصخ هک ردیعسا
 | قابنرخ  هدننزو ماجنرخا ( قافترخالاو) هدسننزو هجرحد(نقفرْحا)رواوا قآ کو ضب رعقرو رونلواریبعت
 | لاعبردهنسانعم نقرب ورب ی هتسفرب هدنزو قزح( قرا )ہن رخنا یعج یفنرخاو بی رلاقفرخلاعب ردهنسانعم
 | رکف ییهنسنرب قرخ هروکه نبا هدرایصب كفلوم هقّرمو هاجاذایاتلاو لوالابا بلا نماقرخ *یشلاقرخ
 || هتسانعمللی وسنالبقرخو ردبعشنمندنآ هراس اعمر دعوضوم هنسانع» مانا عطةهرزوا قمر طداسفرسلب ورو

 قابایرک اب وکر دلمعتسم هنسانممكلبا هفاسم عطقو بذک اذا لج را قرخ لاق ر دیا قرخقدصمک ایوکر دلمعتسم
 ۱ نالپندیکیو دقشاذ| بوثل|قرخ لاقب ردهنسانعمقمرابو اهعطقاذا ةزاسغلاقرخ لاقب وولواشمک هوا بواد
 | اضرایااقرخ انعقولوقت رونب درب رىقزىسوص نستواقرخو هعنصا ذا تنکلا قر لام ر دلم تسمه انعم ك مزود

 er رولکقورغ یعجب رولوا هدنک ارپ نعي یقرذقم حاب ر هدنآ هکر ووا قالنطا هیارحک شیک لوشو ارفق
 | یدقرلوا سا قرخ هروک هثنانس كحرابش ردیدآ عضومرب هدرونانتسنو زدیدآ تابنزب هبیش هنابنیرکدید طی

 | ردهد رايز لك جوک مای لو كيلد یخدهدزرناسل# مقآ ارا لع قرا عستا# لئم ا هنمو رونید هغت ر ەکر ونلوا لامعتسا

 | اقورخ تبنلاف قرخ لاقت زدهنسانعم كلتا ثماقا هرزواهجو ماترا الصاهدریرب هد شنزو دوعق (قورخلا)
 | عبارلا بابلانم اهرخ تبلاق قرخ لاق زد هنسا نعم قورخ هلنبتع د( قرا ) حربیلف ماقااذا لوالا بالا نم
 پودراب یرازوک لوق لع ردهنسانعم قلوا نارمحو شوهدم یشان ندهضراع یک ًابحو فوخو جیا ماقااذا

۰ 
1 

۱ 

 || هینیعاجاف تپبوا ءایحوافوخنمشهداذا لجر لا ق رخ لاقبردهنسانعم قلاق هتسمدو توهم یکداج
 بوشبارب بویغادلغ ندنسوفروق «دنغات یدنکیساوقم شوقو وهآ هلکمرب وجینارطا راداتصو رظنب
 ۱ و ضوهلا نعزچف قرفاذا لازغلا قرخ لافیردهنسانعم قلواروتابشاط یکن اجب سج
 ندو ,ملکلارمشب یا نیدجا نیم ندنیندجت زدپبرعمهرخ ردیدا هبرفر هدنساضةو رم قرخو ناربطلا لع
 ردیلباقم تاوهسو قفر هکردهتسانعم تنوشخو تظلغ قرخو ردنداروانویقرطا هللادیبع ندمشو یسوم

 || رکذ یساک قرخاناک اذا لجرلا قرخ لاق هنسانعم قلواقرخا رولواردصمو رکدیس اکر د هلم هکیک رخ
 :ردکمالک ندنلا شبا لوا هکر د هسا عم قلو ازاپ شوخانو ءانف بویلب یشبا ینیدنوطهدتنزو همارک(ةقارخا)
 ۱ قرخ لاپ ردهنسانعم قلوا زغیبو قجاو هلع ننس لو هلهجاذا عبازا با بلانم ةقارخ ئشلاب نرخ لاقب
 قرفتمو هدنک رب رزاک زور هدنآ ندنتعسو هکرونشد هيمو الوش هدتنزو ءارعص (ءاقربطا) قرخاناک اذالجرا
 بت قم ودی ی اچ چا اا ویک همناویا داترخضرا لا هواردا توبه
 سنکلا نع الض +افرذطا امنت ةربثکی لعلا ىا تلعءاقرطا مدعتال # لئلاقو رود ,هنروعنادانو زغيب

 رذعر یتدیرافمسکسونادان هقشب ندانا دو لقاع یبحاص تورو دشر هلغاوا قوج كيراذعاولاع نعب
 هدامرلثم وب ردلکد راوا رسو قال هل مج ور باکیزا نس هیعاد تلعورذع هعدروب نیغلواهردئقم هثداربا هنا مو

 ۱ هکر دلم نوناخر ندنسنج یک ءافرخو ,رونلوا داراهدنعقوم خا بفتساو یهن یراذتعا نا لوادرمس هدم
 ندنتعاج ءاکیااوت و اهنعهللایضریدیانان وب هتعدسخ تشارف مالسلا هما عهدب وب فن رس رسا اد ۱
 ا =

5 
 هقشا رب



۸۹۹ 

 هدا ین لزنوٌرهیلع بجوو یهشزاذارمالاز مه قاحلاقب ردهتسانعم قوام نا اد قرهیلواتلفتم

 قیخاهیاصا لا قص ردردص) اتفصو هکر وند هههم رک هضواع ن دیا تباصاو ضو رع یسانضتقم یهورکعلع

 كلبا دزنا | تاون برن لب هزهه (ةقاحالا) ردیذآیداورب ةدنع و هلعفهو رکمنم ناشنالا لم لمشیاموهو |

 مه درک ممه هللا قاحالاقبرذ هنسانعم كليا ما ااو لازناهرزوا هسکر ی هنداحر و. هب طاځا اذا هب قاع لاقب رذهنسانغم ۱

 هد و هام تععآ)رناوا لک ابا :رخردقلتوا عون ارد یش ہناشواب تقلب ا) مهم نلاو یون هلزنا یا |

 هجا ء انا لصف لاعت هزوعب در هضغباو هدا ذا هقناح لا ندمنساشعم هیدن 1 ۱

 لامن ردهنساسنعم قفرهدننزو هچجزخد [دقربطنا) هنسانعم طارنضرو بد هزونجوا هدنی هدئنزو شاطزق (قارخا)

 یناثزا باشا زم اقبخ راجا قیخ لاق د هنساتعم قل هطرض هدننزو یس (قبخ) هعشادا "لا قربخ

 سس هتیمشفن یدک ییعیهسفن نلا هرغتصاذا الف قخ لاتش نددنسانعءقعس زاوخ ییهس 0 ءو قنحاذا

 رومطادص هدنزرط هعللبندنجرف نکو وتلو ا جاسجخ هک وند هتروغلوش وش زوور (قوشلا )ى دنسراوخ
 هدشنزو لفه ( قا ] كلانه مت توس یا حاکنلا دنع قبخ اہل عم تناک اقا قوبخ اما لاش هلواردبا

 هنآ كالاجو تسجو روند هب یشکن وزوارکر دضوصخ هلاجر لوق لع رونی هیدنمآ نوزول هدننزو زلف( قو
 نوجا دن ابهرونل زا زک اعابتاردهنساتتشعم لن وطه نظفا قم داو هنساتعم تاتو زوئید همدا ناار مو رود

 کر داش ردزما ندیقز یک 3 دیار وند یبع و تب دقبخ # لفلافولب وطیا قبخ ی قعالابش

 یراساسدخ ¿ن نان ئرلترنضح مالتلادیلع م مانا لوسزردب و سه هدولبناوتع هه نیع قو دق زجح نور لا

 یمز (قبخا)رکدیساکرو شید هیدفان واعدآ ریس قکقبخهنقخو یدیازردیاشزاون هارد وب نکیآلفط

 هنولر و حاس ویا قبخو ةقتخهقان لاقي روند وشد هیدقانولعدآ ربسو رونیذ هنآعدستسو رکو یتدو هدننزو

 ةأرمالاش روند هی فرا یوتام هلند رک (ماعبطا) ردشیوروب قرالتآ هلتعرس دارم کولو هشیورو

 ردنداروا قاب "قوصلا نسا وبا ردە قر داناوە ناکش (قاخ) قلا ةشیا ءایقخا

 هرکذ هدننزو لجرفش "(ینردطا) العو مفتر دا۶ شلاق بخ لاقب ردهنسانعم كاسكو هد نزو لعق یس

ENةحلرکه کر د حزاش زودشد هننالواكۈبىو یرالوق لع  egهل تابع تو کنعل او رکذلا و  

 [قندطا)رولواكمد كح زوإككرا ك ر دقلوا توبکتعلارکذ نالوا باوص زد خاس مخ ناجغط ون نکل ر دموس
HEN Tgهدننزو هح .رحد ( هقرذنطا) ردهنساعم قنردح هل ها هم لاذ (قترذخلا )رد هتسانعم قدرذح  || 

 لعافمسا (قرذغلاو) هدتنزو ساطرقا (قارذا) ملساذا راسطا قرذخ لاش رد همان قلوا لاهسا

 هلو طالع )ف راد ح السیا قرذخحو ارن خر لاشروشد ههدآنروس قوح یکرو هی هی

 شوق هل ینوکس كلاذو یتعف كلاخ (قذذنآ )زدارغوا هلا مسا هیلا یرلنا هکر دیب وض هسا قاروشرب هد ماپن

 هنسمرقچ تن نافط قوبراضعب قرذاذا ینآفلاو لوالابابلا نم اقذخ اطلاقذخ لاقتردونسانعم قمرفج

 ةبئادلا قذخ لاق ردهنتسانعم كمترود هل سهلوقم هردنکوا نوعا كمتر وب یراوط قن خو رلپدلیا صید

 دا دش .(قاذخا۱ثورایا قثطاهامر لاقت روند هبیشف قذخو اهرسی: دي ابهریغو هدر لڪ اذا

 یدعلادیزب قاذځو ردیایقنخهبوص :هدقدنلوا دّیض رولوا یراجاسص لث هکر دیتا قلاب سنجر هدنشزو

 هکر دنابنرت هدشنزو رفعح قبر یک ت سا رونلوا یالطاهرد هدننزو هلح رم( هفت ) ردیعسا یرد ن کا رع اشمأت

 هدیکرت تاشبنوب رددوسا یربو طی یرب زولوا عون یو رولو هبیشهنقرو قارب یلریکس حب لا ناتو
 هحهرقو هب وخ-هراق 4 -اعو دوساو رار د یک راقو قو رام هنا بنو هلیوج قآ هنعون ضیاردب رلکدیدآدلپوج

 هژباهدام قعد یلاح هدیعوت یا را ارد د بئذلالتاقو بئذلا قناخ ر لب رع هلفلواتالم» یتعسقدروقو راریدتوا |

 عاجواونونجو عرصو عفانهبهدراضایحاو رداب رم یرلتتوطرشع روقو شعشبا بوریکه نن وتضع ۱
 تالکو بالکو ردلناق ہلئاربا حنش یریک | ندنبرشرادقمولهپس یی ةج ر لوضفودیفم هنن رلتلع لبافو قجو لضافم

 قبرخوا) رولو لمس هانلا بارش لو ندنمزوآ كتهعصآ یکیدن هد هدنزاوحو تنحو ردکلهع یربزانخو

 وهو قب رطانم ءالایرج الا روشذ هنسوزارتوص هدننژو حرز (قبرطا) ردد کر دیس هبنکج ور ن مالس

 هنوناخ ولهدوک یربا قردلوا نوزوا كێ وب هدننزو لابرمپ (قاب رثطا) ردرعسا صوصخ ضوخو و ءالادفصف

 قا رخو ر دہعسا یا ص نالوا قلف OTE هد داور قاب رخو روتدهنوناځ نالوارروكب اعلوق لع روند

 اش عرسااذا قاب رخو 4 هع رخ لج زا قب رڪ لان هنسا عم كع رو رت رت رواواردتصم یکه ش رخ

 تور

 سم



 هزوک ر نالیکحهمرس هدنجگا لزوکدوخاب روش روکی تللرق هدکدارود بونود قاسق هکر وسنید هریلرقنالوا |
 یرازوک هدننزوهجرحد (نفلحا)رولکقاج یجب ردم هلوا ید كنب زوب جا كخابق هکر ولید هني ری نالوا كسب
 (قوفدنلا) ادیدشرظنو هینیع فا ذاهبلا نج لاسقب ردهنسانعم قمه دش هکیدهکید هیهنسنرب بو درب
 هلیسکفو یعض رفافو هلیرمسک كاحالیلقو هلب دم ءاقوفدنطو هلبارصق ( قوقدنطاو) هدتنزو لولعتف هلفاف
 هجنوب هراقو لیفرت ینابب هدیکر هنسیرپ رولوا ینا یتسبو یب راریددرو زا هدیسراف هکروشد هنابنیرلکدید قرذ |

 یساضعا هکر وند همدآ یکلس هل برطضم نو زو !قوقدنحو. رارید لیفرتو هجنوییراص هنسیناتسب و رارید ا
 قجلاذکو برطضم لیوطیا قوقدنحوهلاستب رونیدهمدآ قجاو نیقشاشو رولوا هدنزرطشعنعاق
 قنح ىلج هیلقدقع لاسفب هلی ریسک كناحرولک قانج یعجبروسنید هندیدش لوق ىلع هنیکو طنیغ هلنبتعف (ی. ا)
 پاپا نم اسقنح هيلع قنح لاسفب هنیسانعم كبساپا نیکو ظیغ هبسکرب رولواردصم قنحو هدشاوا ظیغیا

 ظا شو رادنبکق ینحو رونید همدآیجدیا ظیخ هدننزو ریما (قینطاو) هدننزو فتک | قنا ظاتااذاحبازا ||

 هراناویحواواطو زوم هلنبتع (ینا) ظانفمیا قینحلجر لاف رولوارادنیکعبط)اب یکهود هکر ونید همدآ
 كاهزمه (یفاسجالا) ناجسیاقنح لبا لار دیدرفءقینحردراعت»ندیضغو ظبغ هک ًایوکرونلوا یقالطا
 توا ذعو نیکه دنس هنرکی ماسلوا ل/ازو. هبطغا ادا هفنختا لای رد ةنسانعم كمرونکه نخ یمدآرب هلیرمسک

 یراقچقءرکصن دقد.قوصق یسلبنسكنکر او ليال !دقخ :دعحاذا لج را نح ]لا فی رد هنساسعم قماوط
 هژبنسافسمشنااذا عرززا قنحا لاسب_ردفج هلوا قمنلقجلخنوتیدارم هکردهنسانعد.قایابهن رپ ولر بونلجوا

 هبیشیدكشاو نطبلا قزل ذا بلصا  قنحا لا قب رد دنس انعم قمشإاب هنراقهقرا ندلازه تّدشو .عینقبام دعب
 ]| دزو لیفت (قینیهآ) بارمضلاهرکن مرعماذاراسقنخ |لاسقب ردهنسانعم قلنویز ندقمسآقوچ كپ
 زوم هلیعتف كيم (قیناحنا) .نحاینعع حرززا قنح لاقي ردهنسانعم قمنلقجلف مامی هلبنیم نیک یخدوب
 هرزوا لوقفالتخ  نکلر ضوا ناجسیا قیناحلبلاغب :رولوا دض هلک د هراهود قي رآ لوف یلع رود هرهود
 | دولوا ع اب یاب كميناحم سپ هد بنزو مرکم ردقنحم یدرفم هروکهنناسكحراش ردرهاظربغ ی دض هلغلوا
 بوضوا ییادسنر و. هتسنکیا اقوح مقوجا تببلاتفح لوقت رد هنیسانعم كمروپس هد نرو قوش (قوا)
 هکلداذا یل قاح لاپ یکی رلکدتازود بوغوا ییهنسف قشزوب ردهتنانعم كفلزود هلکمردیک نتلوشخ
 قوخو هبطاحااذا افوح هبقاح لاش یکقیحردهنسانعم كليا هطاحاو روند هرثکعج قوحو هسلمو
 ]| وید هیهلست شلو اراومهو شعازود بولب ردیک یتوشخ كلذکر وشد هی هنسن شلروس هکرولوا هنسانعم قوحم
 عب یفینارکكنج ان امرخ مالغر هروسک هننابب كساسا فینارکلآی لعشااذا افوح هللا تكر لاشهنمو
 هلازاو قارح | پو ردننوط هلباغارح نوا كملزود یر همکن نالوا يرلبيد اقا د شلسکنالق هدنکد زوا
 هنسانعم هقوحم هدارو قوح یدیداقوح اهنکرت تح لا تفس هدک د روک للاحوینون مالغرخ آب یدناردیا

 لوتم (قیحما)ردکعد ءلدقارب شلزود دوخاب شلروپس ماست ینرلخ اشو بزب بو دیا لاصینسا اغ یجاغا هلغلوا
 لیقمرانوب و روئید هب هنسن شازود بولب ردشوغواو شلروسر درالوعقم مسا هدنزو لوقم (قوحاو) هدبننزو
 هایت كلاح لوق یلعرر ا .د هبحقف كاج روند هني هرو كنشاپرک د هلبعع كاع (قوط [)ردندنلببق لوقو
 قوع و) هدننزوقجا (یوجالا) ردیبقل لرع اشمانقد زرف هلیعص كنا( رابما قوح )رونید هنیکلیمرکد درک د
 هلشېف لابی رونیدهنس هلکرکد لوس هد بتزو ءار (ءافوا) رونید همدآ بالو ویب یشاب كنب رکذ هدننزو عطتعم
 ضرا لاقب هلوا هجزآ ابن هلغغ اب زر وبلاک | ہک وو هضرا لوش هدشزو هلوق»( دقوحما) :عظعیا ءافوح
 فام هدنس هداه هقرخترذهسنسانعم هقرضهمتعاجج هلیمتف تناح (ةقولا) طلا لقل تبللا ابلقیا قوما
 هغو هد و م هلکه نساهم كمزو دزوس نالب هقرخم هروک تناسب كحراش نکل بوبلبا ید صڈ هدنلاصف قریب
 هبيدنروبس هکر دپفدارمو هدبنزو هساک (هقو)) رولواكید تعاجب ندباع اتخا بذکب و زود نال,هقرطمم |
 ردیدآ عضومزپ هدنرانزو بارغو پاک (قاوحا) رود هب هکر وبس هکر دیفدارمو هدننزو هسنکب(ةقوحما) روند |
 راف یکه قاوح هک اب وکر د هنسا به ك اوس ل زوس تایطلخو هدب روشو که دنفح هسکرب هدننزو لبعفت ید وکلا

 (قوبطاو) لوكس كلاب و یضهتناح . قيل, مالكلأ هيلع جوعاذا هبلع قو لاقب رولواشغاتالکشروم
 لف ره طاجا اذا اناقیحو اویو افیج قیح هب قاج لاق ردهنسانعم كلبا مطاجاهلباعف ناقلاو هدننزودومق
 ندنآالصا بولوابیصمو لزان هنداحرب هبه کرو احا ذا فیسااهیففاحلاغب ردهنسانعمللْشبا هرب شېدنةوط
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 فوصیا هقرچ هاشلا یلعام لات روشد EO هد انزو و جۇز فر )یک هد و هجسپ رد هراکحت

 زوغوا هکر دهنتسانعم قلوا آ لقط کكنهسکر هدشنزو همارک (مقااو) هلن (ق جاور هلیعض كاع (قملا)

 ناکا ذا مباراو سما بابلانم ةقاج و افجو افجقجو لجرلا قج لانقب روئلوارعت قلوانو و قوا |
 تدسک اذا سماسطا بالا نم ةقاجقوسلا تقج لاتقب زدلعتس هسا تعم قلوادساکرازا و.لقفلالیلق |

 هفاجو یھ هدننزو لا !هفنا( قامحالا ) لقع "هلفیا "هقاجهبق لاص زواوا نخ ما ذقاجس هروک تنی اجرا 1

 لاعفنا هروک هتناب كخزابش قج مع قعتساو لج زا قا لاقت ردهنساتعم قلوا قحا م دار یدو یک
 لاق ردا عتسم «هنساننعم كلیا عضاوتو لذ نیامضاو رگذاشیک مادعناون نکل ردعوضوم هتعواطنهسرک

 هداسکرازا و قلخاذا بوثلا قحا لاق ردلعتسم ةت انعم ایا ساتلو عضاوتو ل ذاذالحر لا قمنا
 )حتما كمل لا: تكرحو لع هتشهحزوعواو تذنک اذآقوسلاتقمصآ لاتر تل عتمه نے تانعم ق راو |

 (قامعتسال] ی E E aR نوشلوا نشان ننام ل اكونت ازکرونلوارسعت قعلزوغوا |
 باب هدنننزو رجا (جالا) قاما وع اجرا ا :لانش ردفدارم هدرمخاو لو !یانعم هلا قاتا ||

 نبسالجرلاقب هدننزوءارجروشد ءافچ هدنشنومرزدلوک هدایسزاخ روس هعدآ نون وزوغوازدتفصنذسناخ ۱

 ندعبارتاب هکر ید حزاتش "مطب و یراکسک یقناجویرکسکق جو نیتضب قجوقاج ةوسنوموقو ءاقجتآرماو |
 رادشلوا اعم هک ر هلکنوب وردهخرترغصع ندنظفل قجا هدننزورسژ (قییطا) هدننزو فکر دیک چو | ۱

gn a,ناکداز  Aیدک بو یس هود کر رب جن  

 تياکح EE a اتیج فر ءرلضعب روناوآبّرتض هدر كد ردراوئرو عشر ذاق ۱
 موعه هرزوا قت نوکریدیشلب :ا تفلاوسنا تناغب هلکنآ وبولو یسقود كکرازر كعیجرو نم هک ||

 نادان هروک هوا لوق رایدلبا رفت وید یذلتیردق كمِیج هودراضعب روژ ات دلا داربایمالکو کیا دجنزو ۱
 تقفلاو تان هززک هباربسفتو وونلواداربا هدننعصناس ` یفجهلوا ترادخوررنص مزاتتسم هرخ الا تفل لبد ۱ ۱

 یاعضتسا دارة سکر هروکه وا تباور ضععبلادنعو رونلو ابر هدعقوم تادرلوا اهو ردهناکنمانئاک ۱۱

 ندعبآزبأی بزوار وک خو هدتنزو تفتک(قحا) رونلوا دازبا دخلوا ردا میاد آ اد ی و ۱

 ردن دیاععا قىچا نو رعو روستید همدآ لمس كت یافص عت هللا فتفخو زو اتد همدآ زوغوا رلغصو

 ۱ دشرور :لقع لا ازا ردردض لاب فیصورونشلوا .قالطا دهدانج و یدنلوار ۲26 ی یر لص تااح" یا ۱

 قاندا جب ورخ ندحرف هلنبتف (قعا)رمایا.قملا ترسشبقجخا ناکنم لایدناوا قالطا نوضکیدلپا
 هد نرو هراج هلن دردن كب (هتیطو هدشزو هکو ڪنا (نقوچالا)رولوادنلكشىتىرك و ختم ههل

 هدنتشزو نتسح (قمصا) روند ۵ هحدآ نالواقجا هدهحرد نبا یکی جو هفده هدتزو هنوک قوم

 ضش رة لا رود هغارتسقنالوا رروغوطمدقاندزر اسید ن ایلوا قوبستىلۇدل اوق ۈغرۇئىدةتا :آ رعاضهفایموروق

 دلنیاذفجتو قت ار ما لاق روشید دەت روت هیروع نروغوظدلو قجاو اه اتن قبال قلاواماضیا قم
 | یدارب هلی رنک تاهزمه (قاجالآ )روش, دهتروعنالو ایداتعمكلبا دل وت دلو نچااهدننزوحانصم (قامحا) یا
 هتنوازومس قر هلو ا تعن (ءامم تن اول هلفاضا (ءاق اهل ) قجاهدحواذا ان الفقجنا لاقردهنسانهم قوت قجحا
 | هدنزوباعس (یقاذطاو)هدننزوبارغ (قاا)یدنلوا قالطانوهکی مد رار نالوا اکبابامنادهنسانعم هلځرز وتد

 يردجرو تد هنناعكح هدننزو طیطج (قیقجاو)ا لبا دم (ءاقبجاو) هب رنضف كنلاو ئم كاس ئاوا
 تانښر rN قیا )رد اروهطا اج هدناسناندن هکر دزە ۇس هدنزرط كج لوف لع ۾ هبات

 هکرونلوا قالطاهز لوش هدنزو تاننحم (تاقمصلا | :ردیدآ شوف اجرب لع لاح قیفبطا ردیدآ

 ته ند دملا قره هر زوا یخ قرج كل هلغلوا تاصس هحرادقمرا :هدنرککوا يا نکا بولوا باستهم نوت

 | نظتفمخهنودنمنوکیدفواهنعیج,یق رملا ملطبیلا یا یهو تافمعلارو رغ ق رغ لوقت هنلواسابقشلوا
 لاص زڊەنننسانعم كعدردقجعا نعد ایا تبتسن هتفاچ نجدارب هدننزو لیعف (قیمعلا) نیعصا دق |

 (قالا) رب >ابرشاذا لوعفلاءان لع لیبحر اقلام ردهسانعم لمحاهدانو قحا ىلا هبسناذاهقج

 ردیهیسناواهنکه کج همر هکر و يدهن هرو جوک دننزو روف صا (یولجاو او) هارو ی ریسک اح

 ] هدیزوب ج جاكعاق یًریصو دوتید هنس هزوح ضاسنالق هزار ادااد هدقدلوموپ یرلقابفزوکل وق لع
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 FERT قیلح ةرعشو ق بلح رەش هک هترلیدلبا یاشار هلو ارکذ مییتفص هلته رل وا
 قالحالا)ردف رض تهن دعب از تاب ر نقم قبل هدازون ورلندع ۰۰ ة اخرا ندب د هقول زهد نفض و یک شعلواقلح
 هالماذا ضوطا قلحا لاش رد هنسانعم قنردلوطردق هش رغ وتییاق دوخا طوخ ی دو هب رسک كااهزمه

 هرلرغ بر اطو دن ردو هراهردو را رج نالوا هدپهلتبسانعوب ردیعجج تلف نالوا هنس انعم رغ وب هلی کاخ (قولخلا)

 هل رسک كمال مبل قال موب ٠ !مقباضمو اه دواواهزاحم یا ضرالا قولح لاقب رار دنا قالطا ضرالاقولح |
 راعش هدنوکلوا اوت تی eats نبرکب كنس هلیبق بلغت لواو ردفورععموب رب ترعلا نی ۱

 ردلعتسم هتنانعم جر ةعبطق (هعلاطا) رلبدیا س ازا یولحت یون دک ی دما كما شارت یترلجاص یراتءالعو |

 ۳ نعیطدیهو ةقلاآءاضقلا مالاءاد م کیلا تد تدطاهتدوحراشنالاق ردشعاو !قالطا هغلابم

 موس هرمنیروغاو هبص) ایناه عش ناخ یا هقلاح یهلاق زونیدهنزوعندنآ شا از یحاص هداه تط وا

 جاغانالوا هدنفارظاو لتعم یا قلاخ عرض لاق روند هیهءولطط ةلبا دوس "قلاخا یکی لاخر وتد هیدنست
 عقترلا لا قا قلا نم اط ةس لاش روئیدهغاط n و روند هن هما شساراص هرو څر اسو هنن رالاد
 ةعناعو قلاح ض حمل ات رود ید هقلاح غلام نوڪکب دلال اتقا قلحرونلوا قالطا هرهنسن موم مسروغاو

 ضاع یا ةقولاح لحزو فیس لاش رولوا فصو ندا هی تالشداو ن .اغب (ةقوناخلا) وشام یا

 تداعتلع هدنجر ندنترفو هلغخشاراکر سلکزا نالکت ساردکر ولو قالطا هبکر م قاق ل وشاف ( هبملخا)
 ہک ادلع هزوکرب هد زو رهوح (قلوطا) اهجر یفعاد اهباصایتحرمطا ۱اهتلوادنیا ةیفلح ناتا “لاقت هلوا
 تفاوتاسنالا قلخقعجوهوقلوطا هیاصا لانقب رار دقج هلوا یسبرغآرغو هکرولوا دا هدنزغ و كناسنا

 لاقب روناوا قالطا هبدبها دو تفآ یتدو هدتنزو لقیض (قلیطا)ردیعسا لج رو زونلوا قالطا هیهیهادو
 یسانا هدماکضتلوا از رو تد اتق یوان نادلوانا هلی كناخ (علذا) ٌدیهادلایا قلیاو قلوطا ةا هامر

 هدفا هک روتا هنناخ تزاماو كامال رسک ت ناخ ( قلا ) لکللا یا قل ادعا لاب زدیا شارت حاط هام
 قطان یتفلهاش هنکدلبا ذاا راو هاش ةرابدنکی یهسکرسانو بودی اخت ارهم صوضختراثلواربماو هاشداب
 بم نا e ضوصخ هارت ماضغ نیطالتالاخو یدبازدبا اطعا هرماو هاشداب هعییلادغب توردزاقر هم
 هارو ردات هکندیدراضعب ردندلبقلو اید ترادص رس یراکدلبااظعا یامان ززو رد هر زواهدغالوا
 ماش یا قافلا طع الفل ان یادیارولا لوکععاک ۱ یزو سا هک ی دیازولوا ندشموکه دا توبلوا یتاق
 ات ق قنابن یک" یکیدلیا شارت یرالرق كقالح رونلوا قالطا هبرشک "ی شاومیعب هربنکل ام قلعو را نعي كزملا
 9 تشردتیاغب و هنسانعم یسوهروشید ةیهروتسوا ° دننزو زنم (قلكلا) ردەيمسنكغانىراقدلو اردنا أ

 ماطق ماطق (قالح) نشخیا قل ءاسکل اش ردباهلازا یرالیق بوروسیدب ندنانوشخ هکر ونلواقالطا هال

 rl ةتاىا قالخو قالح ل اکباوتسلاعن رونلوا قالطا هنولوا ةدشنزو فاس (قالطاو]) هدشنزو
 ىش نیلام ىا یرعلا ةقالحذخ لات هنفو نونلوا ریسعت هسازت 7 کر وند هرالبق شهلوا شاوت هدتنزوهمام

 تون 2 قیحافو قلا عجو یا قالغا هذحا لاقى رود هننرغآنغوب هدنشزوبارغ ع قالحلا

 روشد هلتلاخ قاوا رق تویل اقهدک هب نکیآ زاشاراککرا هتسدنک لراه لراهیعب بوبع وط هاج یمصق
 قدازغوا هنتلاح قالح نانلوارکد یی سه تروعو شا قاق (یالکسالا)زولوا هقوطلود ةهلفشآ یراجر

 ١ كلذ ىلع قلعتالو دافساا نم عیشدالناوهو قالحاف ناکاذا :ناکادا ةأ اونا یفلصتا لاتقل هو هو

 شاوا ظر نافل رد هدئاز یون كوب و هدننزو جرح دخ ( نفلحماو) ) هدشنزو ناشع(ناقللطا) ةأر لا كلنکو
 ]| لاش اوز ما تم قلطیعایآ ی عدو هدننزو لعفت (قلجمل ۱ ردهناقلح یدرفم رود هفروق ام ۱

 اوست اذا م مرا وعلا قلك لاشردهنساسنعم قلرا شا هقلح هفلح سانو هزاو دهلوح ترا صاژاررفلا قل

 TERA منخ نی یرع)ادبعو رود هم و یزلفدل وا شا ر ; هدانم لج اوج هدنزو یظعم (قلح) "هفلح :قلح

 هلا هقلح روهدرب تونقوطقوا هنس نیو شد ندنعودلاق هدنزرطهفلاحیر یر تورا یلزوب روت رنآرغیآر

 هباق شلوط لد هش خوب قمی هسا | تویلوا زب رل هدنشنزو ثادح ( الا )یدنلوا تشفلت ندنههدنلغاد

 ناقلح رود هنغروق اب نژیلوابطر یافت یعییر رادعمر و لمان ودیا قلحءانالاش روناو (یالطا
 ندا هداج دعا وح بفلوم هکر د راش لوزرممیآ قلحنأض لاق رونلوا قالطا هنوبق 3 لورو قنزاو یکا

 ق ٤د ها ۱ ةوفالولوح ال نردندنانسفا نوه اه hi ءان : هتغددلوا مگ ی زعا رهاظیدلبا توکس

 ےہ ج مس سس

 هک
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 هلیس هغیص هندن (ناتقلحا )ردهدزناب زهد هلب رسک اح هدنوب هلناغفرولکتاقلحو یکددب وهردب هلی كمالو

 یر ورولوا هدف اتو یرغوطهنی زغا كجرفیهارب هکردنرابع ندهقلح یکیا نالوا هدنرلچر كناوسب

 مدلبا مد قتو قبسینالف نب رلب رعو رولوا هدنتفو ضیحو بولوا لزانهنماآ هنطن هکردییاق كن هفطن
 اناا يصلل مهلوقو رد هنانکوب و ردهر ز دارمندهقلخ «داروب هنسانعم هتفسس ریدهتفلح تع زنا هدر كی د

 هقلح هداروپ راد هقلحرلب رع هدتقو یراکدرککر اموص عم جوک ی عیهقلح دعب هةلح كسار قلح یا ةفلح
 ردعم فوذح ی طفل ی لح ‘لوح هدروب زممالکس یکای ایعروایقس ردّعلطم لوعهموردصم ندنننه)قلح

 هدشزوقلخ (قلخا) رد انک ن دکییا بلط یسل وارهه هکر دکعد نوسلو| شار شاب یرخ ادعبةمهلغلوا
 هرعش لازااذا یناثلا بابلانم اقالحتواقلح ۷: ًارقلج لاش ردهنسانعم كلا شارت ەد نزور اكدت ( یالعلاو)

 زدصم هنسانعم عطق یزاغو و ردعوضوم هنساتنمزاغو قلح + هروک,هننأاتس هدنادرفم كبعار کرد جیم

 یسانعم قمردلوطو یدنلوا لامعتسار دکلیا شارت هکر دهنسانعحرعش عطق هدعبیدنلوا لاستساو ذخا قرهلوآ

 هر وصد تسانمرر ید یر اشو یدنلوا لایتسا هدعافترا قلطم هدعب بولوا لیعتس«هنسابنعم نارودو

 بابلا نم اقلح هقلح لاب ردهنسانع قعقوطای قمرواهنب ر غوب ك: هسکر قلحو یهننایدنآوا لا سهتساوربیعت
 یهنسذر وە الماذ ضو قاحلابش رد تسع هنس انعم قمر دلوط اقر دوخابیصوحو هقلح باصااذالو الا

 هخازسروغو | قلبو هر دقآذا* ثلا قلح لاف رولوا شاآ ههراظن هقلح هکر دلمعتسم هنسانعم كلبا نیم و زیدقت

 موقلح رو شید هزغوبو مّوشلایا قلا مهیشغ لاقب ردیا هلازابودیا شارت یابقاو لام هک ایوکرونلوا قالتا
 افلح |رقعلاقف تیضاحوا تسفپ اسپم رفنلاموب هل لبق نيح ئ تن فیفصل مالساهیلعلاق وبشاو هنسابنعم
 روع نالوا ظةللا لورتمران و و ن نوسرب ودردرب هن نغ وب كن [یلاعت قح یی اهفلح ف عج وب هللاا میاصا یانیوتتا

 لایعتسا هدبشزو یبضغ هکر كتي ونتەدنوبردەدنىكبساغلحاچقلحوارةع هل اه رقعردراردصم ندنراظفل قلحو

 مالکوشح ردلکد لوح هتفیفح هکر دندنلسق هللا هلناقو هادن تب رت ءاعد هنوکو ن وردندنُ نل دوخاب لیلق
 جاغا عونرب هیشهیهصاققلحو رولو ا دورسمهدنماقم بت یزید رد دا ا ندانعمردهدُنلّربم

 راضهبرواوآ ف.طاوشوخ نن وصنامرا بح ی وصوراروق هرجا رفسدع ین وصزربد مدرک هدیکر ردیسا
 ندیانالتس هدکدلامضو هرونت شفلوارپطت ندلوگو شموس یشن. بودا جین خش رسوب هکیدید
 باہنلاو ییارقص ی رشرولوارهسنیفک اتیاغب یمطو هایسینول شلو ادقعنمەرابەراب یک باب شکي وطر
 یدرمر ویشد هراهودشلصا:روک ذم یافت یرلکدید هقلح هنیتعف ( قلحا) ردلیدع یو نتکست ینهدعم

 قلوا هات بویلواقو بورا رق هلیببس قنا قوح هبیشید یرکذ تکشادوخاب كنآزولواردصقلحو زدهقلح

 رارجاو رمشقتنم هبیضق ی داسف هباصاف دنساذا عبارابابلا نم افلح را اوسرفلاقلح لاش رد هنتسانعم
 ردیعسآ یسرف كن هسک مانرح نه دیبعو رونیدهرهود شاداب افت یرلکدید هقلح ى دوبمدننزو هبظعم (

 قلح نع هسأر نلح لاش ردنو صار شکنی سان نکرد هنساتعم كلبا شارت ید وب هد تنزو لیعفت (قیهلا

 ندکسکوپ بوتلاوهشوقو اناقلحراصاذآسسبلا قلح لاق رک ذیساکرد هنسانعم قلوا نافلحیغروق اعرخو
 بولیکح ینعب نى رقوپ یدوس كنسهم كناویحو هنارطف عفترااذا اطا قلح لاق ردهنیسانعم نجوا
 هنیسانهف قفل روفعح بوتات ورحا یززوکن دعانوز كراوطو 9 ةقانلا عرض قلح لاقي رذهنساسنعم كغ

 هاج هکر دللیعتسم هن سا نعم قمللعایآو تراغاذا لبالا نویع,تفلح لا زولوا هقلح هقلح هکر دلیعتسم
 لا قلح لاقي ردهنسانعمقمراو هعافتراّهح رد تکو کوه را ودهلوح تراسصاذاربملا قلح لاقب رولوا هدنزرط

 كمروشیش تودراسبق یراق هنسندر و هب ییراداهیلا (یشلابقلجلاقب ردهنشانعم قع 1 "هتسنرهمدارب و عفترا ادا

 ردهنسانعم كلبا شارتیخدو هدننزولاعتفا (قالتحالا) نظب فن یایبقلخ احاوصتب رش لوقت ردهیمانعم

 هفلحو قالخادج ساز لاق ردهنتسانعم شارت ردعما هد تنزو باک (قالطا) هقلحیبعم هسآر قلتحالاقب
 هرزوا هرص هدنزرطر)هقلح لصتمهنب رب یرب روا ییعیافص یا اقالخ یهنویب اوہ رض یملوقهنمو رولو عج ندنظفل
 لاقنالوةقولح یا قیلح هل لاش هو سکع دشلوا شارتنکر دهن سنانعم قول هدن نتزوریا (قیلخا)رایدروق

 هم سس سس

 | يربنک كاحرولک قلحو هلنتخفرولک قلح یعمج تا هقلحو ردهفیعض تغادوخ اب ردلمعتسم هدزواقلوا ییمج

 | عاقنرا هداوه لّوارط قیلحتو يدنلوا ذخا ابشن هنتنبه قلح د هقلحو یدنلوا ذخا ندنسانعهزاعوب

 رع ن فصو قلح مندر شورو لوا واسم یی توک ذنسرووالوعف-یب »4 لع ەك ر دەز رقم *هدع اف ة2 لح
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 | ثدهلعاضیقاف>و یدناوا ارکد هک دیعج كنهفح هلب رمسک كاج (یاتب) هن انعم ءایشال ار اغصیق صاح

 ا وادا نیا قاتا نص اب لایا نفایاذ م ها حرص ید ملین ورو لوا ی ایدصم
 قاقطا لع امف نر دقوا رومالاقیافحاهیف نفرعواهبف نلقع قلا هباسغلا نفلباذای# یلوا ةبصءلاف ىرخا
 || تقولایا رافصلاذباجن نفلباذیعلاوا هبقحاانا ءایلوالانم لک ل اقف .معصوخیااهیف قوحوا مالا یا
 1: یدلوارداص هدشاب ءاسیلوا طازنشا هد هررعص حاکنموقرم ثیدح هک هلوا مولعم نهرغتم هبف یه یذلا

 تردق هب هفصاخو هعفا رم سفتلاپ دارفسپ ودهنیسانعم هصاخم ردردصم ندناب هلعافم هک هروکه دیاوزقاقح

 یرلکج هیلبا هعصاخم هلبساوعد قاتعتسا یرلبلو هدنصوصخ یجوزت دوخاب رادقلوا عاب هب هترکك ج هدیاادیپ
 | هلامتساو توکر هکر دهقان شراو هنشاپ ترد هکر دیعج كت هقج هداروب قافح دوخا ردفلوا غلاب هپ هجرد

 هلو اغلب هنس دبترم كلبا تردقلیصح هفّرصت هدنروماهسفن و تح الص هجوزت رقانعمننپ رولوا قیقح
 ]| غص هزوکهنناور قیاقطا قصنو ردهنسانعماهتنمو تافصن هداروو ردشٌلواهیبشت هلباذقخ هکر دکعد
 || یرفض كهز غضا لصاحسپ رولوالعد هدقدراو هزکر م كح هیطانامذاو لرد لاوحاو روما قداح

 || یسهبصع هدنراضوصخ یب وتو دمعد هدنغولب هزکرم نانلوارگذو ردالوا یم هدلاو هنصوصخ یدٌهعت هدنلاح
 ]| هه دک | هقحو قیفحیا هند هب قحاوه لاسقب ردلیضفت لعفا ندننفف]قبقح (قح الا ردکعدردالواویحا
 ]| که واز ر وترا الا بوس هعضوم ینیدصت كثب رالا نراقابا نکرروب هکرونلوا قالطا هلآ وش قحاو
 | اب هدیسوم هراس عن ناار تقلا شرخ لا ذوخم تدنسسانم توت دندییم
 ۱ ۱ وذ هندشانعم قلوا قحاتآ ردردصم هلنیتسعف (ققِطا) قرعبال ناکاذا حنا سرف لاش رونلواقالطا هلآ
 | ا۸اخردطاف ما ندقافحا قعل]) نيروبزملا تینعلاقحاناکاذا عیار بابل نم افقح سرفلاقحلاقب
 | وه هبیاوهیشید لوخ هلبصتق ليم ( قاحما) لطریغ یا قوه لاق" روند همدا نالواردبا قاقحا
 || کو یتج تیاغب ییکدالوف هضیبهدننزو مطعم( ققحلا) لوا شلعاضیدوش هنو شمروغوط هت هنتس نک
 || نفح بوٹ لاتمب رونبد ه و شملوا چم کو قیصول هفتو نیصر یا قّمح مالک لاقب رولوافصوهمالک
 یرپ زه هکودهنسانعم كش دیا تموصخو حازت ردنوعا تک راشم هدننزو لاعتفا ( یاقتع الا) مجسالا کلا یا
 ید قطا دا اوا لک لوټ نا كلذو امصتخا اذا افتخالاق ردنزایع ندکبا لداحم هلی اع 3 تبئاتح

 ینددجناش دوخاپ ی ددروا كبراضیدآربو نیساذالالا قتحا لاقب ردهسانعم قلواط بورونسراوطو یو
 || هتلتقاذا ةنعطلا 4ب تفتح الا ن رذهنسانعم كلبا تباصا هنشاب یس هطپاق لوق لع تامردلو الابطا ی هنن

 | هل هنعط لوش ايزو هقنشم (هفتکلا )مطا ذا سر فلا قتحا لاق ردهنتشانعمقاقرآتاو هکر وقح تناصاوا

 لاق .هیلیاذوفن هنسسپ را بوراو هوضع نالوا دوصقم بوبعاص هتم و بويعا شالا کرؤاوا فصو
 ردونتس انعم تامشکب بونلکود یکی رکود ہدننزو لاعفنا (قاقحنالا) تنقنداقو ابف غب زال یا ةقتح نوط
 | قكتا لاقبردترابع ندقاوا راوآ مس کر د هتسانعم باصتسا (قاقحتسالا) تدشن اذ ةدغفلا تقحلا لاقب
 احلا )عض ذاربلا حتی رد ونس اعم قلو ا جو تسرد هنسنرب هدننزو لهفن( قم ) هج وتسااذاءىشلا

 سذ الضال وق لع كع روپ ذیذشو كنت تیاغب هد هبترم كج هدیا باتو باعا یترمص كب وکرم هدننزو هزاز
 هناونح یدول هکرد هنسانعم كلیارس هدبلوتا كنهجکد وخاب كلبا مادقا لراه لراه هب هزودرب كر هيا
 ]| رمش شیدا هنمو . رد هنتسانعم كاا مادقا ردق هصلوا هدنامورفاب بولوا اله هلحار دوخاب رادستخزو اذا
 قسرتسلاق يلي نإوا لیللالو|ریسلاوا لالا ق جاوا هلل هبعقاو رسا افرا یهو - هم مثلا
 | اون اضقاذااوقاحلاقب رد هن تم انعم كم دبا تموصخ هل ر یر هدننزو لعافت( قاهاا) عطقتوا هعل حار بطعت
 | ا ن دكا هعزانم اسا دا تنتافح كم نساجي كليا دجصاخم لب هكر اخو لعام( ةقاغلا)
 0( ةف ر ونو اربیخت ناار ط هل رخت هکروند هنب زارد هدشزو ریصع (قفلط) هعصاخاذادقاح لاش

 .هیلعو هاچ لاقب ردندنلپبق هيم هل هلیعسا ورحت ردیساسبا كنج هکرونلوا قالطاههرز هل نوکسكمالو یف
 ردفهنی زاک ضوحا هّقلحو ووناواقالطا هباق شلاشو و هنیسانعم لیحرونلوا قالطاهمباو عردیاهقلح
 || صوصح ةیوودهعلحو نوصلیدنروکه دنتلبههقلحر دنرا بع ندنتشیهیل ریکسک !ندولط دوخاب ندنغآولط

 هفلح جد هدزم اس ردسلح راد کم وقلا هةلحو ردیسهقلحوتق هک اسبلا ةقلحو ردع اندی ک د هنزکرب

 كقلاحالاردقونەقلح هل كمالەدب رعمالکه کىدىدراظعبور رولوار روسکفو حوتعم یال الماقهدرلن وب رونلو ارت

Ean 



 هژاحت باکنرا هللوا هفصتم هلعوقوو توبنو بوجو اهسفنب تماسیق موب نکا مع موقلکل "حوا رومالا
 لاق ردنا انعم قلو ابلاغ هرزوا قح ومص ید وب هل رنک كن هزم (قاقحالا )رونلوا نظردقفو تجاح

 كو هبجوااذایشلاقحالاق ردهنسانعم قلق مزالو بیجاو ییهتشنربو قلا لع هیلغاناءانالف قحا

 یراکشو | هح تراصو نویس ثالث, تفوت سا اذا ةر لات قحا لاسها نکن بناکر د هنسانعمقلوا هقخ هود
 املتقاذا ةيمرلا حالات رولوا شیب ا تابثا بویعادلق تدنرب هکر دامت هل لانعخ كمردلوآ تطاس ج درؤ
 اذا سا قفح لا ردهنسانعم قلت مزالو بجاو نهنسسر دو هدننزو لیعفت (ییبنعلا) زا ع اسیعف

 رونید هروقچ نالواهدنشابزوما هلیعح کاخ( قلا ) هق دصا ذا هقفس لاقب رو هنس انعم كلبا قیدضتو ,ةنجؤا
 لدهکلقح نه نهوانالفرما لالة, رونید هنیوا كج روو هننکس آر قا قلاةرفطبا یا هنتکقح هی لاقب
 برض لاقب .رولواهداروا کیک ك نشا قلي وا هکروشید هنشان نایونهنتشاب هوا هد هل او : تویکنعلا تب یا

 لاش ردنرابع نذر یهیدشواعیئاپ زوما هکر وتند هنجوا تو زاباو . نخل یظعهبف یذلا هار یاهکرو قح

 زود تبسن هنفارطا بولو قلب لوق یلع هری یمرکد یک رادو: ةلباولاذیف یزلاهسأر یا هدضع قخ یکتسشا
 نالواهدریو .هعفترلاقللاو همم اوا ةريدت سلا ضرالایا قلو نح لكى عرز لاضش روند هرب للقاروتواو

 تققح نانلوارکدوب وردهنسانعماورو قبال هدننزورعما (قیقطا )روند هژروقحو هرلکاد یکیرانمازوناج |[
 هک اب وکرولوا ذوخ ام خد نینیکرتاذ لعفتنا تل قح كلذکر دندعب ار باب هکر د ذوخ ام ندنسانعم هلعفتنا

 وه لا .رولوا قوتحم هسیارواوا ندینا بابو یکی تا هنلکرقف نولو قتلوا فّصتم ندینساخ ابر قم
 هلتبمانموب رد هل رابتعا فوصوم یی ترد هنسانعم هعقاوو هتان هدننزو هنیفس ( تیتلا) رردحو قیلخ یا هبقیقح
 لهاو _میلعلّمسلا ءلصاو هاهتنهیا ؟وشلاهقیقج لاقب زونلوا قالطا هننساهتعو لصا و هنکنالوا لهشع هتشر ۱

 ندنسانعم توبث ر دیلباة مزاحم هکر دنرابع ند هلک نالوالبعتسمو تباث هوزوامضو لصا هدنخالطصا نان

 | سومانو ضرع رونلوا قالطا هب هنیسن نالوا مزالو قحیتاجو تیامز همدآ هنیتحو رد هیلقن ءاهرد لیعف |
 رد هسک س لقیقج نالف هدزغاسل هينا هیلع حام یهو تی یماح نالف لاق هنمو یبکتدومو ءافوو

 هباعرخ سنجرب هدبننزو رببز (قیقطآ تانب) هنسسانعم هیار رونلوا قالطا هخاجتس هقیفحو ردندآنعموب یریبعت
 لنق هنعهللایر كيتعنب هللادبع یروفسم هلبایوبن تربضحرما هکر دد ور قیقا یانب مالسو روید
 برد لام رد ذوخ اه ندنوب هّمععح روند هب هود ندیادمجو دح هدنکک رول هدننزو راثرث (قاعقا) ندشابا

 قاقحاو هدننزو درنه رولک ققحو قوقحو رد قحیسنج عجب رونید هبونق هلی كناخ (هقلا) داحیا قاععح
 ردیس هنن كن مقح یظفل ناقح هدنعارصم (نامح هاد ناک هکر د حراش هلب رسک ناح رولکقاقحو زولک
 هدنو رونلواقالطا هیهیهادو تفآهقحو یبننا یدنلوا فذخح ءات هرزوا سابق فالخ یدیاناشتح یلصا

 (قطل) ردیمسا امرح عونربهلبعضتااح ( قلا ) هنسانعم هرم رونلواقالطا هتروعو ر دراجه د هلبصف كلاح
 قالطا قح « د هشم هلوا شلوا لخاد هندرود بودیا لیمک شاب جوا هکروتند هي هود لوش هلي رسک ف ناخ |[
 ردشتلواقالطا نوعغيدلوا اصو قیالهبارض دوخاب هلاعتساو بوکر یعسق هود هد هنرک لوا یک نحرونلوا ۱

 هدروب رم یانعم ق حو هلنبتضرولک فح ییا مججو هار رسک اح رولک ق اقحو هدننزو بنعرولکق قح یعجج
 عضو هقان هبکیق حو ردقوپ یریظن كن هروب زم هل هدا: یقفاوم؛لردصم هبا ساو رکد ساک ولواردصت |
 ردنرابع ندکماعا لج عضو ژونه بوک س هننس کاج هنسسانعم كيا هداب ز یس هنس هدنصوصخ لج

 وهو قلا ىلغ تعضو لاشو لوا ماع هيف تبرض ىذلا تولا ىا امقح نلع تتاو قلا تاج لاقب هنمو
 اذا قح قان لاش روند هب هقان شود یراشید ندقل هجوق كب و اف تن رض قلا مات الا لع ةقانلاذب زنا

 هب هود ی شید شمرکه نشاب ترد هکر دوم تكنظفل قح هل رسک ك اح ( عقلا ) امرهاهنانسا طقس ذق تراص
 "قح یهو قانلابابلانم افحو هح لبالاتقح لاقب هنسنانعم قلواهقح هود رولواردصمیک ق حنو روند
 هذه لوقت روند هقح نالوا مزالو بجاو هقحو یدنلوارکد هکه تن ردقوب یرظن كلرانو و هما ةن ىا ةقحو

 كوتاخرب (هعحمآ )یدنلوارکذ هک تنرولوا صخ هکر دتغل هد هلیعتف ك ناخ ءاهالبو دحاو نعم قحاذهو قحن
 یرلکدید طفرع هلب سک اح (طفرعل قاقح )ردیبقل كنس هدلاو هلرعاش مانربرج هقحو ردیس هبنک سد یا
 هدنعچو هفح اهنشپ لبا وقح هب هنسلریعصو هدرخراب رعرونلواقالطا هن رانلوارغصو هدرح كنحاما هشیف

 زاید قاق اقل هنا هسلوا ردیاذصاختو عازن ةسکرب نوح را هن شف ریجانو هدرخ هک تن رار دبا قالطا قافح
 سم کت سن

 دوس
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 [ ست دات اذنهلو ۳ انا هنالوادحت وه نک قت تدع اتا یاناوه هلاق لیفاذعلو || ۱

 ۱ داران اغ هلاو تاوغلاو تعلاق نالف دافتعا اتلوتکرونلوا قالطا هدافتعا نالوا قاط هر مالانشناشلا ||
 افون وا یالطاهلعفو لوق نالواغاو بج ینلا تقول قوت تیمامردتنو بام تسعامیار یعزاداو |

 ۱ هدوهت کر ون هاش نالوا قغغ نانو" رونلوآقالطا دمت کد نآرف قحو  یهنا نخ تازغۇن اكل ەق
 | قالطا هبه دامو ما شخلوااضقو لصفو کعو لطالما تائا قدوه لا ندیابامتلطا
 دآدو لدعو" 1g ةکلشلالزبام یلاعت هلوق رسف هبو حزاسلالاقو يه ئات قارتا لاش «لونلوا

 3 ۳ ۱ کلو لاثو دلی هنس تر اغ مالساو لدعلا یا قطا لهاوه لاقت یا تهمه ات | |

 1 دی نالوا قال تباو دو ومو جاو یا كابلغ قوه لاتب رد اهن تسانعف تحاوو 4 زاتقا |

 رو هد ناکنالاهموخ موا ناز دوحوم قا "قوه لاتش هوا خو اور از یراکتا |

 اتص یا اقخ نیفاوه لاق و قد یا” قخ لوق لات رداع ندلعو لوق وه نالوا قد اظح هرخالانتفت

 | خوب هتسساتعن ثوتزونلاقالطا هدولواو .دفداضابژر ئا قا یآردتقف یآرنم تیدلا هو خراشلا
 | ودهب و قلوا بتس تتوب كن هتسنر و دلم همانعم تّربضاو دشرو مزخو رد هلب رابتعا یوقوو توب
 ]| ةلطیا ق هیلع یلومت :وذترابع ناد ةد نالوا ان تخ اؤ دب ززواهتکر هکر ولوادرفم نادنظفل ق وحن
 | نحو رگدبساک یک زکر مطقن روتآوا قالطاهنتن هتروا ماه كاهش درب یکه ق اخ قو الع باو ات

 را ور هلوا رهاط ةدنفرط یدنک یخ دنا اۋا نا هززوا قغ طخ لوس

 ور ەلوا نذ بنا فاناتغم وب ةدشاشاذك رد خراش: ئا يلف هبلغاذا لوالا تابلا نش اق هقخ لاقي

 ی هنتتسنو و هتیلفف قالا ام دعاو لک یک او ةتنصاخ یا هت( قت خاص ناخ لوقت وهو ||
 rE هنزوا مان كلوب هو ااذا* شلاق لاق رد ەن انشقاق ڭ باۋ
 :زانهدقمرواهروقج نالواهدنشاب یژومادوخان هنتس هنا كنس ەت لارو ةفاخ بکراذاقت رطلا
 س كامروتکه لعف تورو دوحو هشیاربوت دفنک یخ قوا از اجو ةنرعتاذا االق یخ لاش

 | لوقت ردهنتنانعم كالا ك اردا ايب تولوا علطم هتتفیتح كن ةنشنر و هرذح ناال تلف ىا هرز تقف
 ۳ هتنااذا نالف ثقفح لونا زد هس اتع تاک تکرار هتتقتو هتففحاذا ارتالا تقف

 عام م هلع نا تصفح لوفتو لو ءائب لبعاذ لمفتنآ كل ق جت لوقت وه فانعع قلوا ازتتو اور

 اظ زولواففصو هتسانعم ناسخو یفالو اوز یکی یخ" قحو هلعساقتفع ناکاو ك افیتحم ایف ناکیا

 rs هیازف تلذ: شوتا نیخن ئا اواخر تکی و امسال" قخادنع ءماوقوت دج یا 4 قحوه
 | هلفلواغجار هب هقان ربع هدارو و هلن رنک الیلقو یف كاخزرد امعاقل" خب دنع لذ ناكةن قتفو

 || زارقخساو توب قح هکرواوا كد یدبشلواهدنفو یفبدلوا تابثو عوقو تایروضییجخ كن هفان هدام لوا
 | نالوا یدرفع قوقح هاه هد رخآو خف باح ( هقلطا ] )دولوا شلوا منا هل رنک تازاخف راد تنو ا دراۋ ةت انام
 | كثار رۋ صوتا قح ىا ققح ` هذه لوفت دف تم هصوصخ تددو :انه زد عخا ندتنهدل* یک

 ] و لزادسدآ یهو .هتفیقح نع یارمالا كلذ ةَ هقخ لع تفقو لّوفت روسد تەح لن نسو
 الاس ردة نسانعم قاق تباو مژالو بحاو ییهنسر و ۰ رک ینس کز وناواقالطاه تب لر و هل داح نالوا

 | ثنات ههبش دو كشییاو تخیاو" اهنیسنو و" هتحواو هسا اذا یتافلاو نلوالابنایسلا نم 7 هقحنو اتح رمالا هللا” قح

 ا ادا تقح کو یاسعت لوق هثمو :كشالى عقوو تخواذار الا" قحلاش رد هننسانعم ۰قلوا عفاوو

 | لاق "هلی راشعا تویتونلوا قاللطا هنس هترؤا خام شان اهن عنز یک خالف لدا دن شد قاظا) نی زفاکلا لغ

 | دون رداذوخ ام نالنشانعع قدبص هکر دةتتاسانفم قداصو كاا تشو یا هقاخو دن از قخ لع ظا

 | تورجنمد اف لماکیا انتقاحو حافلا قاعو لخلزا شاغل جر نولوقیو  هقداصیا عو ا قاح نا
 || ددان : ندگیرکو مدآندکتعرک ید هدزک امار دقدص یه خرم كن و ردهدا آ لماک هدتع اهثدوخ هدشناسنآو

 | مهتذشالاسیرو وا قالطا هب هتنان دیو ه دانس نالواعفافو لزاتیکهقحخ هر دیدش كفاق( ةا ةقالعا) رونلوارببعت

 | یکباقفو دنانیخو ااو یاب یوم اوخ ها ارز رونلوا قالطا هتمانفعوب و هشاسلاذلزانلایآ هاو دنا

 ۱ زا كموقره نوخنارولوا هلسلبوأت قا اود دوخ ةن یزاح دانتسا ةتسالاف نیلا دولواعفاو لااا

 نفاوح اهنف نت الف (فاهفاط)یاعتهلوف هنعو یدنلوا قالطا فاح هتنایف نوهکیدلبا تابنآو راما الا |
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 قیبضتو سبح هکردهنسانعم هقزرح هدیننزو هجرحد ( ةقرزخا )تنا ىلع ابهعءاج اذاةارملا قرا لاق
 .راجلا قزح لاقیردهنسانعم قم هطرض هلنوکس كيازو یف كناح (قرغا) هقزرح حی هقرزج لاقي ریکلیا
 رددنسانعم ناف ؛قیصو كيو كمردشکپ بوکج مکح یس هلوقمینیزکیابو خاب و قبحا اینم بابل نماقرح
 هبصعاذا هلجر قزح لاق رد هنسانعم قمراصقراصیکح هوضعروادیدش امذج اذارتولاو طاب لا قرح لاقپ
 هطفضو هرصعاذا یشلاقزح لاشرد هنسانعم قریش وص بوصق هرب قجهراطرب ییهنسنراب یدآووو
 یس هلوقم همزجراط یغابا هدشزو بحاص (قزاعا) «دشاذا لباب هقرح لاش ردهنسابنعم قلب کتو

 |عطفض یا هلجر قزف هفخ هیلع قاض نم یا ق زا یآراللاقبهنمو ردلوعفمیعم لعاف رون شید همدآ شتص
 (ففزلاو) هب رسک كاح (قرطا )ا مقيض عا قنعلا قوزحم قي را لاب هنو ردکعد شاردنفص (قورضا

Eroدا  Ele ip Ca 
 هبهعطقرب ندهنسن رهو رونی دهی هاب کر دیفدارمو هدیننزو هقیدح (ةقبزخا) نوسلواندراس رکو ناسنا رک |

 1 نییروب قرهآهدرخ هدرخ ینرلعدآ ندنفیلوا هربخو هروچدوخایارو نيد هبیشکرودوب هدشنزو هل تع( ةقزطاو)

 روند همدآ یلیدنتصراطیشباو روشید همدآ یوخ دب و هلواررو لز هرب وجو قر هبقلاج ینزاقانیق هکر وشید هزودوب |
 هلیم كازو یف ك راح هقزحو قزح هکر لب دیدرلضعب وړو ند هرودو لو یتراقنالوارر وج بویتلاچ یترلقانیق | نکردوب هدرلنوبهلیسمط كيزو یف كاح (تقرط او) هد زو هبطرط (نقرحال) دیس بعل هوکرب هقزجو |
 قراتا قیص.قیص ینرلغ دآی شان ندنندب فعض دوخ ای ندنغارود وب هکر و نيد هرو دوپ لوش هلیعض كراج دوخا |
 ردشاباربعت هبا قازح نوعا نزو ترورمض هدنسهیثرم روب نم یا دنرقزق دوخاب یڑق هکر دیعما یجراخرهدننزو لوعاف (قوزاح) هلنبتغفرد قزج مسا ندا عمو روند هصخحش لس ءولیفت سیل سهدیز دوخایهلوادروپ |

 ًافازح * یراال سراوفلاق ینیعبلقا * ردتب وبشا دارم ندهرمو ربشلبا نهو ۍزهوجلا هک تنردلکد یمهذلاو
 یس هفتاط بار عارولواهیبشهدب واهكجوکه کر دیم“ | بکر مهنوکر ب هر یسک احب (قزعا × ی ظقلا نم ةاج کش یعو
 (قازحالا) هنسانعم ظباغراوس رونید هک زالبنیلاق هدیدزو باک (قاټخا) رارولوا کارن وتاځ هرزواهود !

 سک انو لیفت تیاغبهلیسهینب لعافمسا (یق رع ا) هعنماذا هقزحا لا ةیردهنسانعم تیام هلب نیک لورم
 چاپول زادت یلک ید یماضعا هدبننزوسکودف (قلوزطا) ادج لیک یا قره لجر لاش روتبد هب یرج
 یلقع هدانزو رفعج (قلفحاو) هدننزو سلع(قلغحا ) لخامهشریصق یاقاوزرخلحر لاقب روشد هرودوب
 ارد رش مسا ارب ندهبملایانسح ءا هلید دشن كفاقو یف ك ناخ( قلا) رونتنید هیسک نیتشاشو قجحفیعاض

 برا بع دن لاو هدوجو قفل هتقیقح دوجول هد هیاهنر یا فکر یذربقح جيتمردندهینافص ءا ا ض عبا دنع |

 ند شلیا زبسفت و ناسب هلبا همتا هربووبشا هدنحیش یتسح ءاسسا یرلک د لبا فیل ان و,مسظن

 ر . قم هتنیفح ورک لوا نح اعاد ید لوایح لها آد 1
 تانیثا لیقیغبدلواقم ره ۰ , ,, تاذلابتباث هللا یدلوا ۲ 1 ۱

 ۱ تیاانغا كناذیدنکلباربسپ تیااصحاهدنوکهرکروبنآ 7
 هک هوا مولعم ردح ملت یظع نحو هدمالک یس هرابع هنافص نموا لاحت هللاءعسا نم قطا كفلوم هکیدلاقو
 نسخ اوبا ج شوز دیظفا یرع از مجرم نکلرابدلبا فالتخ !هدقلو ایریغدوخ اب نیع كنامسم مسا ییکتمالکل ها
 هیقیتح هطص نالوا قتشمو نوساوا یربغلرکو قتشم كركردنرابع ندهنسننالوالاد هاذحناهدندنعیرعشالا
 قلاخینامسقویکرداقو اغ لو مسق رواوا ممسقنمهنالوا لا هتسف جراخندامستاذ هبا تانلاب ةناق ةف
 تاز هل رابعا نیعمیاتعمهکر دنرابع ندهقتشم ءا سا تفص هدندنعلنب مغكني رعشاو ردتفص ون هکی کی زارو
 منا هدندنعراضهبا رظن هروکذم یانعدقب رش مسا قح نمد یکب ورضنو برات زد هنس نالوا لاد هر همه

 رد هنسانعم تقفاومو تقنا طف قحلتصا هروک هثناسب هدرا كف ق مو اردتفص هدندسنع راضعب و

 رونلوا قالسطا هناذ نالوا دجوم هما هیضقنام ببسب یلبش ال واروستلوا لاسمتسا هرزوا هچو تزدو

 | هدننزو لتع (قزخا) هلنبتضرولک قزحو ردسنج هکر ولکق ی زجورولک ناز: چ رونید هپ هسچراپ رو |

 || یرلتربضح ءاشیام هل هللارمسناشاب رک اشد ج ارم بلئ اضفرب زو ناسنل او ماقما هدهجزتنیحو ردنلنانانب
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 ۱ ۳3 نالواذیذل شعماحم لغو توهش بولواراط یعبرف 71 رددومم فصو صوص هناوسن (قوراا)
 ]| روشد هنکلاب لوف لع هشنآ هلنتعف (قرطل) رونلیشآ جافا هکروتبد هناقینآ لب مک اح (قرخا) روتید
 هترتاقلعناب نالواضزاع هز ندنسک رج بوکودقوج راب رجو اهیهلوا رانلایقرطانم هللابذوعا لوقت

 زالبق ندن د, ولو اردصم قرحو راصقلا قد نم قارمحا رنایاقرحبوئلاف ترم رج هغ وکهکرونید
 ۱ ةناقرط[) لسنو مطقنا ذا عبارلا ب تابلاخ نم اقرح هرعش قرح لاب ترد هنساسنعم كملکو ود بونل ول كلوب كلو

 ناب هتفرحاام نول یل یا تنا ارج ةماع لاسقب هلوا قثحارق هدننول یښنایشن آکر وتید هدنبلد لوش هاف

 | ققښنمىارەشلا قرح, قزح لجر لارو نیدهمدآنالوارولیو دبوتلو یراجوآ كنيرالبف هدننزو فتك( قرا
 ۱ هببازودوبص (قورطا) قربلا دیدشلایا قرخ باحمم لایقب رونید هاب نالوا دیدش یکنعتو فارطالا
 ]| دزو بارغ (قارطاو] هدو هساک (هقارطاو] هدیشنزو ءالولج (مقورطاو) هدشنزو روب [(قورطاو)
 ۱ باسا قارحا رولیفاح قامتچرکرونید هواقردنفع دی دیدند هدهفارح لوق لعردزناج هدهد دشت كنارهدیکماوب

 | هدنو وذحولما دیدشلایاقارحءاه لاسعب روند هپ ر ولزا ك اب هدنزو تارغ (قارطا)ردیدآلجرر هدننزو

 | ءادعیا قارح سرف لاعب رولوا قر ندنو دعتدشک اب راۋ هآهدنود زتولشد اورد راج هد دیدشن كنار
 ۱ رو شیدهلق قجالشاامرخو هدسنزو باکرونید ید قارح روید همدا نالواردبا هاتو داسقا بوزو یش رهو

 مشنآ لوشو رونید نق یشاو روید 1 نالواردبا هاستو داسفا یهنسنرهیدوب هدننزو باک (قارما)

 هتدشوروز یهنسنرو انشقبنال تناک ادا قارحران لاعب هلو ازموقزتا ند هنسن یغبدارغواو بوشود هکروئید
 یتفكناح(فقرط) روسنید هنلقیشآ هلی هو ضف كاج (قوزجلا) دیدشیا قارحیر لاقیرو شد هغعا

 ]رج و هفرحدفوس ی لاسقیروناوارببعت ك نیوکه کر دەن انعم ترارح هدسنزو هنیفس (ةقی او) هلبعضو
 | هلشنآ اعاد هصالخ ناق سن او ناو واق همزوآف رد یعجب كنەقارح هدشزو تایا دٌش (تاقارطا) هرارح ئا

 | شنآ یجهلیآ هادعا هدنعا هکر دیسعما یک و ردرب هد صب هقارحو رونید هر ید دروط كنهنسکناشارغوا

 انفو ةرلضبلاب ةنيفس یهو ةقارللاف اویکر لابقب رونیلواریبعت یقاف شا او یضیک شن ارولوا یراشیا
 تب یقوصاسقو روسد دنمناب و هغناب ررعسا ندقاربحا هدشزو هفرع (هقرطا )و و دعلاا ېم یر نار ن یا نم

 اىد قیرطاوهرادق ةقارطاعقو لا روند هنقناب و هونا رد سا یدو هدیشنزو رتما (قبرخآ) ردیعسا لتعاجب

 ۱ روید هیلق نیکسک كلشیاو زد روهشم زما هکر درذنلا نب نامعنل|تنب هدییشنزو هزمه ( فرح )یارتحالایا

 | ردنوجگا هغلاسرم ءاهر رولوا فصو هیلق ترشا هدرانوب هدننزو هسومأم (هقورحماو) هدشنزو هن امر( هقا را (دقارطا)
 ۱ ! ددي زخدكرذنم ناب راد راغوا كن واک نیم ن سبق هکر ددعسو میت هل .عص تازاح (ناتقرطا)

 هيف كراج( ةقو را و)( ةف رطا) ردندنیعبات هکر دیفتعممالغ كن هرو زمهفرح قر حلا نج ادبعی ءالعو

 ] ها نوارادقمر یی وص هکر دماعطوار درب لوق لع رد شا جال وب وب وق هکرولوا ظلخا نداب روج هکر دما طو لردر
 أ زوکذ مماعطی راک دیدهةب رجب تک تابه ((قازجالا) راقلاق بورابق نکیارانیق رار دیا حطبودیا جانو
 أ ناقرطا) هقرح تح پوئلاقرحا لابعب ردهنسانعم قابو ةع رحلا ذخنااذا لچرلا قرح | لاس ردمنسانعم ق قاب

 أ لاکطصایاناق هر طایتذخالومترونیدهنیسمان بوشجا .[ لرلقا جم هلکغروس هنیرب رب یربیرابلپ وا نکر ررو دن

 ٤ هدزغوب هدننزوهوفرت ( تای دیبا اف هدشزورب ز (قب رج) هادا £ نعد نذخعلا

 | همدآ نیشت ولت دج هلیتف ك نارو یکم باج( ةقب رق ( قب رفرطا) ردب رزوا قا مط هکر وند هنفرط تسوا تالدكج وک

 | قب زها روند هنشید كروناج جت رب هدنبنزو بحجاص ((قراطا) دیدح یا هب رقرحلجر لای روند
 1 لبالا یزلا قر لاقي ردهبسانعم قعاصوص كيوهقرحایعم ۾ قرح لای ردهنسسانعم سانعم هاب كب ین هنتسنرپ

 | هقرجو هقرسا لابقیردهنس نم قمی هدبنزو لعفت (قررکلا) هدسنزو لاعقا (قاتحالا) اپشضعاذا
 ۱ نپ نالا نب قرحو ردیدآ منصرب صوص هنس هلبقلئاو نت کب هدسننزو تی نح (قرها قّرحو ق رمحاه

 زا هلشد یمدآرفنزوب ندوب هکردیفل ارته نرورعو ردبما دمر عاش ماد بع ن ةر اعف ردى رعاتشرذنملا

 ادننایتس هقناط برع هدنرراند یدنکردیشل دندن ج لا هک هلورع نب ثراچ نالواماشكلفو ردشلباقارحا

 رفعبن.دوساردیبقل ورع نب سبعلاورما قو نایدتیا قالطا قرع لآ رانا نوک یدلیاقارح ا لوا هلشنآ
 ترم آ)ردروب نمدارم نبق رحم هدنتس 18: دابا عب و م زانماوکرت # قرح لآ دعب لیواادام خوشا كرعاش مان
 | ردهنسانعم للنا عاج, بورتاب هززوا نابیتروع هدبابزو هلع ام (طقر اما اجلا) رد هب رقرب هدهماع هدیننزوهیظعم

 لاب



 ھم

۳۹۱ 

 ةقدخنو لخلاف هعطقلاواءاسنبلا هب طاحاام لکوا زضشلاو دخلا نم ناتسعلاوارشلا تاذ ةو ززا ىا
 لتق هدتناب كئ ردیدآ ننانشنپ رب كياذکتلا هلیسمهد هدام نیجرلاهمدحو ردیدآ هب رقر نده ذس نضارضا

 هدنن زوهنیهحب هشدح . ردشابا هیجس را حر هنسفنیدنکن وغلم لوا ر لوا رادلبا|قالطا تولاذقیدح لجل ؤا

 یسهراق 2 زوکهکر ندهنساسنعم قخاب هلتفده هلتفدهبهنشنر هدنننزو لیعفت (قیدع) رادندآ عضومر هدندرو غول ب وتب

 رند یماضعا هدننزو رب مون (یلوسنا) هیلا رظتلاکدشاذاهیلا قدحلاقت رروط بوکیدهروظنم بوتان
 هع و ضعو نادندنلوق ىلع ود ەن هژاقزوکن الۋ ا كۇي هانز هطلع تاریغا روند هردو خان وطقیبط |

 ةهقلدلا ةاشلا نم یال لکا رات رغ هلکنول فاوم زوشد هژوننکد وخان نوتسلوا هس هسزولواوضع قنقروشد |

 اا اتسم هرب رخ روند هند جالو زتتشلا هدتشزو هبطرط لبا هچ لاذ لاذ( ةقرذخلا) ردشلبا تا هن رللوق ۱

 كلبا ادب تراهم بونرکوا یکی ر کی یفنضو لغو ہلبف ك زاح(ةقاذخ او (قاذخاو) هلیعتف كاس (قنطسا ۱

 لمعلاوا نآر قلا یبضلا قنح لات ربنوخ أم ندنسالسعمعلعق و اویمت قلواناتساوزوا هکر دهن تام |
 ندرباخ هد ةا رك زات هدران دف زهق هلک هلن یا" عبازلاو ما e هقاذحو افاذحو اینجا .قنحف |

 تىن لاغير دەن تانه نمازون ریما كن "لبن ۇب یو هرهذ لوق لن ناسک ییهنسندرت قنحو هفاذعو ۱

 نذزواح هدر شتم :تناخ رک تیم ندهن تشانغ ونک" قنحو هوو لصع هعطقیل ه"موا هعطقاذایلا ۱

 دخل یسالوقهز خو هکر نو ۱ یا زوم از و لاهرردهنشانعم كليار ای بوزوتواهنخنا كراو خو |

 ةدیشنزو اك (ففاذخ) طبق و ۵رچسا زا ةاف لا قذح لات نده: دل اتمی یمررول تورو و تنوقانیزضا 1

 قاذ موی اذه لانه لاشرونلوآقالثطا هننوکم خب هداتشنزو و باک (قاتخا وب روس یلدا هخازواردیخسا ۱

 هدنشزوندودق (قوذطل) رود هدن دت شاک (قونعماو) هداننزوزپما (قینخا)نآرتللهقخ تم ۱
 (هقاذحا ةرعو نیا اذکو ضجساذآ یا الان منوتو این قنح لاشیک قزحز دهن تانغ ےک ڻامشکا |

 لاق ۷ روید هشت 2 ةت رج هقاذحو زدن رذن نتطب رب ندنس ةلسفدایاوردن تخ ل رعاش مندًآودوبا هدننزو هام |

 دمدآ ناسا خضفو رونعسو رونیدهتسروص نکس زو "یا ض(قاذقل) خاغظنم ءرشیاهقاذعت هدنعام ۱

 | قاذحو نابقاذطا قصتاو دو روند هضا نكر دج ذىا نا قاذ یاذخ 7ا لاقى رونلوا قالطا |

 1 روت تد ونت اج راننبا شیاسک هدننزو نارغ (قاذغاو) هدنمزو باک یاد )رااح قاذح ندب

 هدسننزو هر حد (ةقزرطا )هدنعاعز کای اوا ق ذا رهظااذا قلذعتو لحرا قلذح لانعبرد هتش ان |

 ییسازخا كن هنسنز و درمل ا نعت هدر اذا لوألا تانبلا نماقرحهقر + لاق رذهتساتنعخ كلو رود هلباو زود ۱

 یسهدام قرح وشا ازز ردضوضخم یانشد یرب ره نکل بولوا موتسرف هدنروتص دخت انفع یکی وب داروو | ۱
 | رد هسا نده قعادرهک نژوتروس هنر یر یزاشلدو ردغوضومهتساتعم ترارعت عاقنا بیماریغ نه هاش ۱
 ناتلابهق رحلاه ردهتساسنعم ققانو" فیرتصاهل عم“ یخ هفصساذآ لوالاو یناشلا تابلا نمافرحخ هاو نا

 هرکس یکی نالوا هدنزاشا,نانلوق لع ر واوا هدیراشاب نان اکر وند هن راشات قاب وا (ناتفراطنا)هیفاقوا اذا |

1 
 ندنج وغ طرف كننومش هدعاجب نیحکر ون ذهروع ولتوهش لوشو روتندهیروع نالوازرذشاخاجج نوت اب ر ةرازو اا |
 راعان ندنخرحو روز هلکلتا ةشیدناو ردح نق ا دوخا ندنمادلزوخ دوخا ندک ما داتزفزابتخا ف شان

 هرژوا یا قزؤع :هتقراحو روشد :دیروع نالوازآردنابزووازالداماد هل راوشْموقو هلفارزوس دن ریز نزاشد ۱

 روشذهعاج نالوا دفع اموط دوخازکنتسا و و زونلوارسعت غاج یکباتاک رو شد هتعاج نالوا تم رد ۱

 | قاذعا لبح لاق و ًاعطقیا اقاذحو اقا ذع لبا ثکرتلوقت ردیفذارفو که دسنزو هعطق رد لقذخن یوزفم ۱
 ۱ هخ رابذ> ران فولیسکت نا هدننزو لاعفتا (یاذغفالا ES لک اولطخ عطقیا قنعغجج هز "کال اکا ۱

 ۱ فالو هاو هداتنزو هخ رحند (ةقلا (ةملذطا) عطفا طف یا قذطاف اذ لاترد ەتش انتا قلوا |

 || فادح هدنز زو جرح دت ق (یادیلا): ردد اھا كلتا ذا تقاذع "هداب زندنزادتفا "هدهعدوخاكم روتسوک

 ح هنتر هدشزو قرغ(قرطا) هسحو هفض اذا ةقزرخ لاق زد هنتنناتتفق كما قتنضاو شاخ دار ۱

 ك رک وتحد همدا نالوا شلربا نادنرب شەو وا نغب یاب یشات یفلن وا (قورحا )رولوا هدنزاخوا قاتوا هکرونشد ۱

 ۱ نالوا هدنتجوایرت کت رۆ زوناوا قالا دشنآ 1 (ققراما) زود هنشدش تاکو و نوتنلوا "سراغ گو قلخ

 أ اقادو -واللا هدعنصلایاذق زا ارضا لاى رولواراظ روش ORTE هراطیرادعش

 ۱ هرح اص هخزکه کر دع راش شعب هلاکت ادا" شلاق رخ لاقى ردهشیاتنعم قمردشخوا توتروندن ریز أ



 کر

AA 

 ج قد د

 | لا ردهنسانعم تاک ازوبهلنبتف (یقولنا): ةعاج یا سالا نم ةقوج تثاج لاعب روند هب یناسنا
 | ندرو زم یانعمهدننزو فتکقوطاو) هدننزو رجا (قوحالا) لاماذا بارلا باسبلانم افوج هجو قوج

 || لجر لان روید هب قثکی نو نوخوب قوجاو رونید همدآ لرو دو یرک!یرغوط هفرطرب ی زوی ردفصو
 | رهعجباذا قو لاقب ردهنسانم كمرد کو سان هددشنزو لیعفت, .(ییوخلا) . قنعل اخیلغیا قوجا
 ۱ ژوند دمدآ ی رک آیرل هکح هدنزو مظءم(قّوعلا) عو بلجاذا هيلع قوج لاش ردهنسانعم قمرقبحو

 , اوعقجااذااوق وجت لا زد هنسانعم كکر سا هدسننژو لعفت (قومجا) نیکملا ج وعم یاقوت لجر لاقب
 .ةارلن وهووکه ناب هد هدامرش كافلوم  هنسساانعهزاتسغلاء رخرونید هنسج هراف هدشزو نوح (قوبهبطا)

 || للا اغا لمف یلاعت هقیفوت رجف ردظوملم قلوا طب نیکو بّرهمیبکبویلوا صلاخیب رعیعو چ
 || هخلفص ساق بولوا لدکتت هلیببس یدنتصرب دوخا ل هدنشنزو هحرحد هلبا هثلثم یانو هدحومیاب ها
 | هدیسراف هکر دیدآ تا بنویشوخر هلنبتعتف (قرطا)رصضوا لخب نم سفنلا قیضیهو قسط  هتذخا لاقب رونید
 | وف (اقلاقبحو)( الا قبح]ردنابن یزلکدیدزوب راب ثاسینوبرولواهیبش هناسنیرلکدید مارونید جوف
 | لوفلا قبح دوسخاب هل هحوتفمیاف (استفلا قبح) ردبراکدید یس هنان ناسبیو یزوب راب وص هک ردا یرهن
 | قلا نح ردناسبنیراکدید,هقینارو کرد قار یعارلاقبح ردیرلکدید شوکن اجرم هکر دیمسا شوز رم
 | دوب ریهجبوق هکر دیعماورم (خوبشلا قبح) ندی راکدید هیداباپ یراضو یزوکر غص هکلب رد هیداباب هکر دج واب
 | کرد كرف "لفنرقلاقبلما ردنرلکدیدنککسفقاطلسهکر دعرفسهاش ینامرکلاقبطاو یزتمصلاقبا
 | كاج "قبلا ردیعوتنالوالوک ام ندیکم لقم نان زاقبخا ردي راکدید قواكسمو یزوبراب لفنرق
 || قانبحو ردلنعتسم هدنببق یکو نویفو هود یژنکآروسنید هغروصوا هدننزو بارغ (یاسباو) هلب رسک
 | قهزوصوهدضنزو بازغ (قاببطاواهدننزو فدک (قبطاو) هدسننزو قبس (قبطا)رکذیساک رولواردصم
 | یجماقو ناغرواو ذب رج قبحو طرضاذا یناثلا با بلا نم افابحو افبحو اقیحریعبلاقبح لاقیردهنسانعم
 | هد زو هطرض (تقیا) طوسلا و لباب و دب رج اب هب رضاذا انالفقبح لاقب ردهننسانعم قمروا هلسهلوقم
 ۱ اروند هترونع ناغروصا هد زو ماطق (یناسخ) زیع هطرتضیا رع هقبح یواسام لاق ردیفدارمو

 | بارق دوخ اب هدسننزو باک( قابح) رونی دهم خرتک سنجرپهدننزورببز (قیبح قذع) قابحاپ ةماللنولوق و
 | دونید هنادانو لهاج هلناتف (فقبطا )رونید هکم روب هلتعرس هدننزویکمز (قیلا)ردیدآن طب و ندمیم هدننزو

 | لقعلا لیلقهدننزودرص (قبا )رونیدهمدآر و دوب هلبدیدشت لفاقوهلنیترمسک ( با )لهاجیاهقبح لجر لاقب |
 ۱ بودیا تلوهسو تعالم هدننص هنسنر مدآرب هل ننک كن هزه( قتانبخنالا) رد هعرح یوم روشد همدآ نالوا

 | مدار هدسنزولیعفت (قیبهلا) اودا قناواوسلساذآ مهدنعام موقلا قبحا لاقب ردهتساضعم قتلواردیادا یقن
 ۱ دعانمقیح لاش ردهنتانعم تیر يک شا بو ردکر ییعاتفولام نالواهدنک ریو ناشیزب

 | كرو سلج (قلبطآ) ردندیاتفصا قبلا نیس ردندباقلا هدننزو تدع یف )هما مکحاو هعجاذا |

 ۱ قادسا) روش دهنالوارسهثحو هدرخ كنممق یک لوق ىلع زب پا بوب وب هکر ذرانوبق هدرخوهروج سنجر
 | ةیدنطاو) هدشزو هقودنص (تقودنطاو) هاتف (دقد )رونبد هرو دوب زانقط جاب وظ یس هدوک هدننزو رفصع
 قادحاو ردیسنج عجج هکر ولک قدح یعجج كتهقدح هنساسنعم نیعلاداوسرود هند هراق ازوکه دننزو هلبنز

 .ردهنساتعم ققاشوق بو دیا هطاحا یتفارطا كنهنسنرب هلبصف كناح (قدطا) هلب رتسک ك اح رولکقادحو رولک
 نظناذا۶ يلا قدح لاق ردهنسانعمقغانهبهنسنر و هناوفاطااذایئاثلا باسلا ا اقدخهب موقلا ق دخ لاق

 (قادحالا) ةتقدح باصا|ذانالف قدح لاش رد هسا نعم قعقوطاب قهرواهنهاتس كنم زوکتنهسکرب و هبا
 اش رد ةن س انعم كلتا هطاحا فارطا كن هنتنزب هدرانوب هد انزو لاعیعفا (قادیدحالاو) هلیرسک ك هزه
 تقدحا لاتش رد هشام قلوا هفاب ولخ اغارازنجرب قادحاو هاوفاطا اذا هباوقدو دح او 4ب موفلا قدخ
 قرهدانب واهنوایرب یترافابقبودراب ینرازوکه ٹسخ لح ولوا هدننزو دوعق /قودطا) ةن دح ثراصاذاذضورا
 ضف زم ا هدنس اسار دزاجم لوف تيم اةداروب ا :فرطو هدنيع فاذا اقو دخ تيملا قدح لاقي ردهنسانعم قم
 ولوص هل دزو هنیفس (ةفید )رده ریس فورعم هکر وند هناچنداب هلنبتعف (قدخا ندموسرم هلناوئص
 هلباراوبدینارطادوخاب روشید هناتسب نالوا قلح اغاز اسواهرخ لوق لعرد قیادح یچج رود هب هععاب ولج اغا

 ۱ ةتیدطاینهتأر لا ردذوخأم ندنبعهفدح یوم روشد هنس هعطقف قاامرخ دوخان ر ونيدهناتسب نالوا طاح |
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 ردب رلکدید ییاغا لیدنقو یکنرفدوع ناعششراد ردلکد یرلکدید ناشی را ذوب و تد بغا جاغا یینکیترب
 عفوم رکو هداروا رکن کل بودیارکذ هفناسطو مهب»هدنناونع هتلالج هدننسهدامر مس كسویافوبش| فلوم

 هدنخبراتعوقت یدلیاراجانهعبتن بو دیا شیدضت هجا خیر ةقوب هلکم ال نا ورکد هدعضوموپ ی هاوایرک ذ
 هدنخ رات دنوم كلم تیاهن راشها یا یدصنالصا هدرا رات اس بودیاافتک !هلنایب تسهنس یرارومطنامه
 لا هیلع بلغی یتا هو جیرفالانهدشا یهو هل الا یرایصالا ما نمو .یدنلوا باب رفظ هلباهرابعوپشا

 ناذینساریغب رخالاراد يهدحالخدیو یلیننایا یهیلع اسهنوکزنبلب هات نولسخیال مینا ہت ز مو اکتیو ا
 هکه دنسبلاش سادنا هجهرکص ندنخ رات زویکیآهدفلس هصالخ ا سلدنالا امش یف ةرشک دالب هو ماهبلاک مهو
 لقع یک مامو دشا ندنس دفئا سط كنيرفراناو ردشلما روپ طظ یە غاط هقلالسخ رد راتمچ .كنلفو هشنازف

 تیاهندندنلیبق هقمارجو هسل اطبو هقلاع هتبلاروب رمظعلو رثیدیا موقر رادصوسسدوخو شارتانرودنادنافرعو |
 هقراهنادهدنر كنباک ابفارغج هدعب ذکر کل غیا ت اشن ند ارواب همنا ط لوا اره اط هلغلوا هیخانر دشا دنا ق لج |
 هکر دبفدا غو« دشاتو قامرج :(قايلمال) رولوا ریس ات ەقلالج سپ ندشاروکیغیدلوا یی |
 سوقلاقلج لاسقب ردهنسانعم قمزاصریکس هباب هدشزو هچرحد (فقاا), رونید هرکس نلیراصهلا
 نانلوارییعت همابق ردیعج كفلب هکردهنسانعم قمالب «تیعف كيح (یمالجا) قاما ااه بلع بصعاذا
 هکر دهنسانعم قدنب هدننزو طب الع (یهالجا )ردیی ر عم ةماب خد قاجار هاظردیّزمم هماب نانو وود هنا صفق
 | هنغمويكلبباەك ی دبا هلچ هدیسراف یصاو .رازاتا هلی كفتالاحو هلا هرکناکءدفلس رونو اریبعت هر ممر د قلا وت هدرخهدرخ
 قدوپ هلباروکذ مرم ردذوخ أ ندنوب قالطا قهالج روناواریبعت دملوج هک ك احو ر ونبدا لج هدنعچب ږۈئێد
 ندیا رو مظ نکر ون ابق بولچ آو بق وهل ر هحچف كناب و كرامالو كج (یقلبنلج) رد هلت مج تروص تبسانم هدننب |
 ندننوص كنسابق هکرددقلب یرو كنس هلچآ کرد نلج یرب ردنوصمند هلکییاو و ردهب اکح ندنسهقارط

 ' |(قیلفنطا )یلطل دهثسلا یا ةفبنج هأرما لاشروتد هنروع برمشمدب و یوخدب هدننزو هذفنق (هقینط)ودهراکح

 كنج هکر دتلآرب هدفلس رد راج هلیرم کو نف كيم (ن دلا )یدنلوارکد هکرددنسانعم قیلعج هلننزو ریفدنق
 نالوایسراف اضعل و ردي ر عمران وب و رارید ید قوتك ردیلد كن بوطالاح یدارارانا شاظ هلکنا هدنماکنه

 لصاح ه<ردکعد یدنسنوبا بک هنندنسانعم یدوج ام رونلوارکذ هرزوا قلوا برعم ن دنظفل كينهچیم

 ندرکد یظنلرکددقو هدننرا بع اهتسرافرک ذیدقو كفلؤم, رولک ین اعو ناجم و تاتنصم ییچچرداشنعم
 ییفیدلوا تخ)یخد قيل هلمالارب زاردپلغاوب و دوو ا یلعاف بان یظعل اهتیراف هکر هلقخ قوا لیقتنما لوه ۱

 قلوا لبقتس لوهح ندرنکدنو یدلیارکد اضع هلبس هغیط لیلقت هلغمالوا یضرم « دندنعو یدیشایا تبث
 رک دیسک دیک جدو هکر دکعدرولوارکد مالیلقو لب و تل آر دیعامس تنوع یس هلک ی نم هکر دلت ید
 هدئاز كيون بولوا هیلصا كيمییک رنو! بهاذ هنتنبرعو ردمولبعم لاج هروکهنخبدلوا بّرعمیسراف سپ
 یهو رونیدربءاضعهدنعج زومصیعرکه تن هلیطوفسكيون .روشد قیناحم هدنعچجاربز یدلوابهاذةنسلوا
 رولوا ندنس هدام قنچ مکی دلو الثا هنسهدابز نونو لي*یمک و یدلوابهلاذ هنسلواهیلصا كونو ازكي

 | ندیسراف نونهرلضءب و یدلباتیهلیناونع قون ءارفو ردعنام هبت رع یدوسحو كفاقو مجنکآ |

 كنم راضعب و ردمالم هنلوققونصت«لوقوب و ردا نعمرب یکخ رچ دؤوب رو شید هبالود هکرایدیدردب زعم
 ق رعم كنم هدناو ردحو رشم هدعطاق ناهرب TE هر هدرعش هزوکرب لو اب دیدردیرعع ندنظقل

 نا هيس هلک انا هداروب و ردنالا حا برقاوب وراپدید قنیمم هلبب رتو فیفخت لر هديک ردتبش هرذوا قلوا
 موسرم هر زوا قلوا رکا ندنریک ذن یینات بولوا «دننزو لیلعنف هدحابصمو ندنطلغ یس هس یتدوجاام

 لاقو قنج هلصاف لیعفنم هنز وو *نازملا لو قب نم مهنمو برعموهو قونجا وهو نینجا ىه لاتتیفو
 تاقینح عج اولا هال مل اررسکب یقین لبق اجرو نونجعو نینجم لایک ق ونحن هو ین لاق ییارعالانبا

 نوقن اوقنجدق لابو ردظوم د قاوا یرعمیسرافذنکنم قين موب کرد ج زنم ردموقرم هلت رابع قچانیو || .
 (یج*و قینجتو قنج سب هيلصا میلالعج نمدنع ةقنجم اوقنج لاقي و قیبلاباومراذا اقین اوقنجو اقنج
 نلادبع دم وا نداهقفو رولوا هنشانغم قا شاط هلا قینصنه هد ږنزو هج رج د هقنجم هزوکه ران لار د هيلا
 هیحانرهدنسهکاواسرافو ردعضوبرهدنسهکلوا مزراوخ هدننزو ناّمع (ناقنج) رد وسنماکآ یقینا ىلع

 تعا هلیهف کوج ( ةقوجا) رد هیرقر هدنساضق سخرس هلی سک ك نونو یف كرمه (نابقنچ|)ندیدآ
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 | قال-طاو صیصخت هنالبکه ننپسوا كنا قومرجو نالیکه تسوا قوم هلیس هربنو صوصخملاسمنسا هکر کم
 یزاوج كح هرزوا رانوب ردف رحو ذوخ أم ندنآ رمکیدید نیځاقمرب هکر ریدنیحراخ هدرهنلاءاروامو راهیلپا
 هوا لعو طیض هر زوا مر رقت هلغلو اریشکف ناخ هدننعض ینایبكیوب ردحو رشم هدهیهقف بتکی زاوج مدعو
 قزوط) روند هچلک عونرب هلبرمسک كيج (قمرطا) روید هرکس نلپ راص باب هل رسک كيج (قامرجا)
 ردیدآ هیحانرب هدنساضق رولاسبنو ردیرعم یسراف هزوکر وضید هنسهزوققوم هدتنزو رهوج هلی هجم یاز
 هدنناق تارهو ردنداروا یزوطا هللادبع ندجم نالوا نیلوم كيانک مان فلتخلاو قفتلا « دشیدح نف
 ردهبرفرب هدنساضق نادمه هدتنزو ناولې (ناقزوچ) ردنداروا قزوط !دجا نب قعسا ندنېث دحمردهیرقرب
 هتیآر لوب هنسا نعم رصقرونبد هکشوکهلیعتف كنبسسو كج (قسوط|)ردیعما تریشعرب ندنسهفئثاطدارک او
 | لیجدو ردیبقل سم ند ندنبت دح قسوجو ردییرعم یسراف ةسوجوب هکر ید جزم یصقلایا قسوم اف
 | میهارپا نب لع نب لیلخ ردهیرفرب هدنساضق ناورهنو .ردهیرقرپ هدنساضقدادغب و رد هیرقرب هدنساتضق
 ردوي رفرب هدننارت تاللارمو ردیدا هعلقر و رده رقرب هدنسوشرف سبیلب و ردنداروا قسوطا ؛یرقلاربرضلا
 ]| هدطسو یدنلوا اش نوجگا هفیلخردتقم هکر دعما یارمسرب هددادغب و ردهیرق یکیا هدنساضق یرو
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 | لاش ردهلسانعم كلبا یتوشوا سان هنتتسوا كمداو و تخرتسااذا هاشلانوطب تقدنالاتسقت رد هاشم |
 | مدل وب رک ابقلو ب اهن هاب سا غي ن زغم ىا نیقددنمسانلا تدحو لاشهنمو او دهنااذآ سا لا كیلعیدتنا
 هرقلآغ هدنتنزو روفصع هباف (قو رفنلا) زدیمسا برق لؤ رب صوص هنن هایبقسود هدننزودعج (قورث)
 لتس هذن یلعافعجشا (قرفالا) ء شییا قو رفت لاف لانش رونلوا هناك ندهنسن ریحان هلنا قو رنو رولکقه رایت | یعمج روند هرب ینیدشپا كل ول لوا لوقلع روید هیدننن قشبا هدنزرط لوه دند ننامرخ هکردهنساسنعم
 هنآهلناهدشنزو دل زهلقاق (دمدعشلا) افرضتمراصاذا نبللاقرفشت لاض ردهتساسنفد ىلا ق ر ء8د دوس هش زو || خب رحتالت )ق رفتلا)دغب تر یا قرش ن ل لاق روداد هذوسشمامراو هننادحدروع وب عد ندا وازونها|

 مالکه که وا مولعح ملا لت تصف ةقاملامالكب ملکتیا لجرا نقش لاتش ردهنناسنع+كلیوسزوس ||

 هو

 كن هذ شزو رهوج ( یب وج )هوا توس دوخاب برم هکر کمزاوا مناد دحناو لکی رح فاق لج رخ |
 ناعهاشو زهو ردندا روا ی وطن رها ن لع نب دج ازو شم تردا ردە رق رب هدنشهبخاتفنس ردهدزابز هلی |

 ۱ هدشاوتر وآضن هدننزو ه روح ( اه و ) ردنداروا ی طالع ن مش ES وا ندمالعا ردعضومو هدنساضقف |

 نادم یاو هحوتفم قاب و هنوعضم مج ( شنا ) ردن دازآوا یف وا بوت ا نیدچنا ن دخ ندی در دحض ومر
 روب زم ظفلا رهاتظ ءوسلا ة أرمل ایا هقیثنجینه لات رو ید هتروعراکهبتزمازپ هدننزوهقشب وا لا هنکاس ||
 هبا تاک اسو و سپ یدتاوارکذ انآ ی فید سلوا مت فاقو میج هد هنیرع ظافلاار زرد داوما ر دب رغما ||

 یکی هدلاش لاعرانوت یدنلوارکذ هدنس هداه صلباج هک تردیدآ هدلب رب هدقرتشمةلیخف كناپ (قلباج )ذرا زعم
 اهلی (ق ئاج 1) رددوجوم هدنآ ییسهلج کا هنوکر وصردهدننناجبرفم ابیلباجو قشم اتقلباج نی ەدلب
 هکر وشد هن زاسش ر نالوا نکی ةڌدادغب عل هدمالتلهنندم ندهالسادالب كنسهش اط یرانضصن هلیهف

 هلغلوا مالسلاراددادغب هفالطارادهدنلسرولوا بوصتم ندنفرط كْآ نعي هدندتع كس رطب نالوا هديك اطا ||
 ییسهبتر ندقیلئاخو یدبا زدناتماقا شیشکرب هددادغب ندنفرط كيرتابيعب شاباب شان نالوا نکعم هدفیک اطنأ ||

 ندنفرط نار طم کرد فقسا هرکصندناورولوا بوضنم ندنفرط قیلئاخ هکر وشد نارطم هساناب تالوانود ||
 ردي عح كياناکق یلثاج هروک بنات كحراش ردسام هدعب سبق هدعب ردششکن انلوا لارا هیقدلب ره ||

 ساعشو كن قر رطب المر ذب رعم یوم كنهروکدم ظافلاارهاظ ر د: راکدارتعت سولسنوفنعب لتقالاحو
 نارطمنا اغ رار دد لون هم هنیکو راربد توبسد هنیکوو سویتسپ هنیک رنو هددناسل مو ر الاح ریز عهزوقناز
 فیغر روئلد هک ناسناوارببعت هدرک هلبعف كلادو كيج (تقدرطا) ردیرغم شبشکس بسقو رفع كوب

 هدشنزو هقد رج هلا هڅه لاذ (هقزرطآ )ردزعاشر هدتنزو قدزرف (قدن :رطا)ودسرعم یسراف هد رک نشان |
  هحدآهروجو قیرآ هدشنزو هساک( ةقا یلا) ر وشد هنشوقهود كکرا هدشنزو بروج( ق روتا )ردیفدارمو
 كحراش نم یشیا ےل ةقارج هیلعام لاقب روتید هنس هجرابتا یؤزجو لی رهیا هقارج لجو لاقیرونید |
 ةقمآرط )روشید هش هدرشو كخوکر دی رعم یسراف هح ارعا روشن ابان ان: کرو هورانوب روک نا |

 قاسغمزا ردیدرفم یناقمرج راب دنا نکنه هدنرهشلصوم هدمالسا لئاوارک یدیاموقرندمگ هددنزو هقلالج
 فخ هزوک هنیرلناب كتخا لها هک هاوا مولعمرونن دهیدهزخ نلیکهر زوا فخ هدننزو روغضخ /قومرطا)هدنزو
 راب رع هدفلسرد-فج هلوا تسه رمگی دیک الاح هکر وشد هناق قاباندیاتس یتسهقرا كخابا بولوا رد هغویط
 راربذ قوم هل رغقو ضخ هدسب رعو هژوماکا هدیتسراف یدیاز رکی اق قاب زکر هصف یجتوف «دنزرط تسم
 زاذیجاکآ ه.دیسراف رولیکهر زوا شخ هکر دی رعم هزومرتس قومرجو زاربد قاموطو داو نالقْوض هدیکو
 هني را هفئاط ییاتسو رو هک ارت هدرارب هټوا ندساوبسكنيلوطاناو رار دیاربعت دحراناوسذو همزج هدیکرتودیخد

 هغانا تاقر لصاطاو رددودعم ندنهاسقا همرجلواو ردراویخد یاق قانآهنوکرب رونلو ارهبعت لانس وي صوص#م |
 هسزولنیک ییاق قانا هزوک نره هب رژوا كارد و ید قوق یک تسریگیدیک الا یشانندنتفح رود فخ دنالک

 ندندنم اقا فخ همر ج هدنسهدام فخ هح_کزدظوقلوا فرح هزومرتس همرجو یکه مرج مزب زونبدقوخرچ
 زحل و!قالطآ فخ فسرولبکن دنروا تننم هسنخو ر ڈیم هن را تعا یکی دایکی الب نکل قد سنوار رت
 كح اعر ولو | قو مرج ی«دننسوا قومو فخ یکه دنحا هننښکت سم یکی ندنرزوایر یربسن روند قومرج
 ردنب رعمهزومرس قوعرحو هزوم قوحار ز ردلکدعالمیرا مست هرزوا قلوادحاو ی قومرح لا قومكفلومو
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 ردشل وا طیلخت د دام وب یخدهد هیهقف تک نھ راسو راتعردردکتعد لڌا تسوا هدنتسراف هژومرمس
 سس سس س هستن
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  ۳3 EN ۳۳۹ mEمرغ ندئاور دشا لیکن ملکدایز ن نیو, یف اک 7 بقا |
 نالواینانوب لضمان نیطفلیاب ن ارپ ززدموفرغ ن دیا هيم هل قاپ رتو ېدل وال. اک ه لباهړوب نه مول بول طو |
 هیت ودا هبا تسا او نوید بش نالوا عفن هنغدل میعببس ماوهايرت ردیکرم ندنیسهلاءاق هلیسس هلکابرت |
| 

 تته ابرو دیابنیکرت ندنفیدلوا دوجوملمص اخوب هدزوبنم یوراد هلکع د هبا ي هنس عفان هب هبورشم
 | نطق آلا لس رو نم: قاپ ڈو لی دنچ ی ازتهلبیرهتو افیفچ هدب یدلبا
 | r هزان ردق هپ ېړکپ هد ةدراب دالبو ډق هب هنس نوا هد هان دالب هدعب ؛زلوایرشأتو |

 هد مز احرضو هتل نواب هد هز اح دالب هدبعب دولوا هذ نقلوا دادزم یرث أنو ینکج
 رجا ةي ردنا يغلۇمرۈلوا ەگ هام تولوافاضم توم هدعب رولوا هلاحلع یک فوقو

 وادار رک هن سا نابیکمیزویکب ندنا یسب ریو دوبنمیرب بولوا کج یکیاسخ اتو دنا تصوت
 ناسارا رو لر دی فصو هبا قورافنو هکی دل لصفو قرف قب ندب هليا مت قایرو زدنوجما نانبیعیدلوا
 قالطا قابزت هد هبهداب و زدیم كار صونصخ دن هلق حررخو .ردیدآ هیرقرب هدنساضق تاره

ee 

 یراذ كنههذو ,اهلسراازا لباب اقان لاقت رداهنسا فعمكمرویلاض هزاس دوخاب هب شوق یرلنآو»لاساذا ۱

 3 5 ر دايت رل اچ ی هاو هلیفط كفاقو نقش كنان(موقرنل )رونی دیجدا قم

 دقت کاب روا ازو رواکی از یعجج روناواریسبعن یکیک جرب وکو یربنچ نویی هکر وتیاد هکیکنالواهبننچ
 قاعجل)قت اعلاورعل هرن نیب مظعل | نهو هنببانعم هلوقرتتبطصارارید اقرت تی قر تراب رغارب زرد هول هذ یزو كنوبو
 ۱ ولو یل دامن قفو رک لحم كن هداموب اههاجتیا بمکلا قافیتلاقب ردهنسانغم جاو وشوڈ هلب يمسک تا
 ناد امزخ هدننزو روفصع ,(قورفتلا) )یدلیاتبث ید هدازون فلوم هد هل نظم قوا لا كنات
 تفت قاتا سام هرچا چت نولو« هدرب یکیدتب ېښ وج هکروئید هب هنسسن ق ښا یک لو دن شاب ۱

 نفت اف برق لاصب رونید هبود هدنورو تسچ هلببس هینب لعاف معا (یتفتلاو) ملیت كنا (ینافتلاو)
 | فتو هکر حیا ةع نت ذفتفت هل لاق ردهلسانعم تکرج هدلینزو هجرحدآ تا عی رسیا قتفتو
 ۱ | 65 ر تاغ لفشو ههتننا ن نرالي و ایفینعرمسب يا قف وهلاش ردهنسانعم كع رۈي هلتذشو
 | لاشقب ند ەنسس انعم قماب ورجما بوناروقجزوکو عفواذا لملا نم *یشلا قتفت افت لاسق ردقّصتم ندننوص
 3 | رەق (قووتاو)مدننزو قوس (قوتلا) دیشوقوص عونرب هدشنزو جربز (قدفتلا) تزاغاذا هانیغ تقتفت
 | وتو لات ؛ردفتسانعم قلوادنمو زز او قاتنم هاف (ناقوتلاو) هدننزو هیاک,(دغاستلاو) هدسننزو
 ۱ ETT فنراغوا:راقو :قاغتشااذالاؤالاكاتبلا م اناقوتو  هقاستو
 كا تعرسو دضق هكلشلا شياو و ةلاجالادنع جرخاذ ارس قخدقلاقاتلاق رد هن سانعم

 | ئانا قا لاقیردتلبعتسم دستم كىل ارفحو فخو هلعفی هاذا ئىشلا لا قالاق ردلیعتمم

 اب نالوا بن یشازوکو ابپبداجا اتیبداجادا!افوو انافوت هسعنب قات لاق ردهنسسانعم كمرو ناجقۇتو ناف وتو

 | كان شاروقو .نووششلانم نجر انا دا عومدلاتفات ل اب ردهنساسنعم قیهچ وبان ندن کیک ی ستاچ
 | یاقوت رتسک نرم ( یال )اسم ازدشاذا نیوقلا قات لا ردهنسانمم كمكچ هلت تنفك
 هتک اف تولتروقیکی ندکتلهثسخ ناف( ةقوتلا) اسهفایتعم سوقلا قاتال اشرد فه ارن هدرمسخا

 زّونسد هکلب رکآ نالواهدککد هلیعص كنات قوت )ضرلا نم نوههقانیا وزاره لاقب ردد رقم قللاتزوستند

 ۱ هاب واو یدنا نافوبت لصا كنوب رود هفدآ یارک بولت أ ۳3 دیش هدننزو :ناسه راقد دیشب یاب (ناغیتل)

 | هدست قح هنلوا اهتشا ثماغب هدننزو یظعم | فلا كشولا دید نش یا نان وه لاتتفب دتلو ماغذاو بلق

 g| ندزوک هلبنو کس لب و غف كنا (قبقلا ر محملا الا لس سنی امف یهشمیا ق وتم ىش لاسي روسشید
 | ناکدن قاسلو قبنو انهعهد عرصااذا قافلا اتلاف اف نیعلاتقبث لا ردهنسانعم قمقچ هلتعرس
 !ادتنکو هت رح عسا اذا افاشو امن منا قتل اھت .ردهنسانقف قق هأتعرمس تولاغئوح ی وص لز هدننزو

 دیا یداوربزکیدو یداوزب هدندروب لیقعولشیو ردنمعا یسزف كفی رط نیدقنم هدسنزو بحاص .(قدان)
 قلب هلذعرمبو تتح شروم لغ كنا (قدشلا قفل ) لئاسیا؛قداث باس لافب روپشبد هبهنسن یضقآقاایو
 ی دال یه نش انش َأ تولط هل اوص هردو دتاذا لّوالاباملا نم اقدر ظل ا ق دن لاش ردهنسانعم |

 و ا اوت از شالا )اهتقاذاهاشلا قبتلاس راذهنیساذعط 2 قمراب
 س

 هنساتعم ۱
 ت
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 دانا لاما قاب لا ETE هابتو داف لاو لو اف جا موم قلب ناب |
 لاق ند هتسبانعفقردلصا نانه ر فروٹ سدا هیعجج رب دوخاب هتل لوق لز "لب ئ عت اھم دارو نانو
 كاش او ددنیا نا اروغوا نو ناک و مادارا موق لع مو تانا ل6 یطعتاا نالخقا

 تفاینالاعت زد !هنسخف نظر نشر هیهادو تفا ادي خر ینیوپ هه اننا( قاباا عمق ةا موقلا قاب

 زدهنتسانعم قمرذلاص بایت سسیروتسد ترنجراودشابا راکت و اس م موقلا ییعا هال
 (هقاسبل) هلطاذا هب قابنالاقع رد هنسانقم كليا مدار ومها رغب موق ل مها الفبا لاب

 هب هنبمن تهف نو شبا (قابل) هنر یا لعلام تاقا دین لاب وند ةو او س حلب هدننزو مقا
 هدنماکذه عاجس لب الت هوزواز منکر نوکسو هلیاهتنمچیاخ_(قاب قاسا) دالا قنا چ نم لایت لولبم
 ئا: قوا مالک لانیقب قوس هزوبُلطاب ق هدولهس هدناویظم (قوبل) رد هیاکح و نیاید نفاق

 انفو ول ابیققوا نا تيما اف قو لای رد هنا كمر ک ناق ةب او هدننزولعفت (قوشلا) لطاب
 هچ هقفاوب رعد رهاظ کد واوا اولا ویا تل ور شر هناسنا هلن ی
 ةکزلوادونما ورا وی غن هناا داغ روزا ماھ و بورآو هدورب دج ازم هوس كلوضح رضا

 هی هرم رهاط یرلتلع صربو نوموبشا رانا ق امر  هرتشب هولا ضراغ قادن لاد ڭنادوس هرم ||
 قونانهنآهشایامفم نوتلادخ یتاوضعاعاد لوا ان چت وز یوم بس اد هوطع :ردزلتلء صراع

 CN ENE ORIS اکر دو یراقزفو رولوا كن كن ةيسنبکیا نولو الصاج لو
 ژولوا ضضراع دوس قې ندی و ادوسمدهعه اکو رولوا دند ارا هاظو هدیرف یسهداع كم و ردنارغتوداسشا
 لئام هضاب کا قوی هسرقح نافرکآ هدقدلقونص کارد وزو و ولو لامه یم رق و هلو رض هاکو
 یاب برم ناف« هروک LEE ENE هیت از درب ا ا

 مدتنزو لی( قوه هند یزاکپدینم دابق کدو سو امار نکل ندا هناد ||
 هدیضرا سموق و ردنداروا لیععما ماما یرلدکمذلوو* هی دجاج امار هیحانهدنبیق روزای
 هنزوع ول هرج لزق لپ هدننزورفصع (یاهنلاو) هدننزو رف (یاهلاو) هلن زو حرز (قلهبلا)ردیدآمضومپ

 [قاهبو) ردیدآ ت عاجاپ ندبرع قله و لوازم ود قزوس رکروشو دنزوع قالشکی لزوم قوب ك و روند ||
 | نەخ قلهب و | روه به یا قلهبوه لاق« رونید هبنسک یب طاش نافرغاجو بیرشماكنت هبتنزو حراز
 ۱ ةملکلاب ءاح لا " ةنعو روند هژوس نالو چاوم ەراکشآ هلصفو یرتسک اد و روند هنالب و تفآهدننزو

 یا قلاهبلاب ال لاقن , زد قلب یدزتمارونید هر نسل هدو هو لطاب (یااچلا) نسال تهجاومیا قلب ۱
 فازکو فالهدوُهب و ریکتییانالفقلهبت لا ردذتشانمم كلنا لاک هدینزو هرحال ها ) لیطابالا ||

 ةیهادلا یاهمله بلا هتناصا لاعب رونبد هب همهادو تفا هل و قر طاذا نالْخ قلهب لاقت« نذهنیتسانع كما

 ینیفل یا نالفیقلهب لوقت. رده رد هن سانعم لعهووک بوشا ول در هدنا ارو شزاونو هدشآش وخممدآرب وا

 یدو هدننزو ۳ ۔ رحلت (قلهلتلا) بنکاذ ادا لح را قلهب لاق زد مالم كلوت نالیو هاسلو ةمالکب

 هادیعن اهلنا هروصقم فلاو هخوتفهیأب (قینبماج) تزکاذا لجزلا قلبت لاق: لاع رد دبس ا غم كلی وسنالب

 یتوقو تبا هرحارلنیک(زواوا نوزوا ند کچل زاب وا عونر لب سک ئاب (ةيقيبلا)زديادآ ماجر هدب رغ

 کرد هاذا ع ورب هل رنک ك ناب(ةقنلا)ر دعفان ةن رامالع یتتفو لبقو :لصافدمجبو رولوا ةلستتوق كججرم
 یلاعت هنوعب زج راز دیار كمدرم هدیکرر اراب ماعطضعب و بودیا كما ندنآرولوا لشي و وین ندقحروپ
 مبا بالا نم ءاقسلا قق لاقب رد ةنسانعم ق لوط هلق كنهرمهو كنان( قاتلا الالب تصف هلن او
 (قًأتالا )انرحوا اضع التفنمااذا دن زا قم لاق ندل عتیسم هن اعم قلواردکرب دوخانآ مضر و , التمااذا

 ردهنسانعم قمزدلوط توروقنایو هتالماذا :افسلا تا لوقت ردهنسانعم قمردلوط هل ی هره

 شاب رم ضاحوعب سهزوشو ىش ەدننزو ران (قاتلاۋ) هاثنززانفتک (قتا)اھبفچل !یرضااذا سوقلا قاتال قب
 رود هناك قانیوا نالوا تراطشو شانجر و "شل لا عرس یا قسو قش لجر لاقي رونید: ی
 ٤ دنسانعم تطغاتادش لوتید هغلنخراط لپ هاتف ق ا اات شو اظاشن تغ یا قم ونمو نس سزف لاق

 1 |ستخامنکر دکر من یاو دربال نکات (ٌلق لا ) ةعر لا اذکو تضغلاة شن ىا ةقأن هم لاقت اون هکبکاخو

 تست و
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 ۱ ۳ ی دنزز لیضت (ییلت وجدان زی هه ناول ناتفلتب ردهبرقر ةر

 یادادقب هیت كاب (قران) هیلا رظنلا بجا اذا اذا هبلاقدش لاتعب رد هنسشا اوك قب ەە اخ هیهنتسارو ۱

 ]نده رقرب هدنسانضقو رم لیا کا(" دنده ا رقوندنلاعا یراعرهن : عقاو هدننع هاتن |[

۳۷ 
aga Ein ت 

 |ییزاکو برد مخ هل ولوج جاسنینم فدا وب دو هنا نوا كماکوجوب وف شلاق هدرب مالم ڭشۈك
 واز دج هشت )نمایه قاب لات رد هتیشانعم
 ۱ قانقیلنالاو .هدتننزو زارجا (قاعلب قاتل الا یامان نم تم یال هنکو لادا روند هیویف شعلوا :حالتصا
 4 اقافیلبا «قالباو اقاتقلبا سزفلا یلبالاف ردنطتمییهها اهل نک آرد هنس انعم قلوا قلباتآ هدننز :زو رارمجا
 قلب لاقت زد هنس انعم كما هراکشآ توقج هفجمآ ندلح اسس لوب هدنزو لاکنصسا (قاقنلبالا) قلباراضاذا

 1 قانکیولزوسقوج هدسنزو جرلز قلی دج ضو مرم دانو رفعح (قملب) ةربغ نم حضواذا قيرطلا
 قبل لوس هرکلاکو كنق بم كل دو اب قد )یکی اونی هروعولههج لقب و رونیهروع
 1 طولی هشع نانلواربیعت,یدنفو نردهق دن یدرفق زونلوارینعد هژپه هکر وند هژهناد|یاوهدرخ

 ۱ هاما ننادوجم غابنوعز قوسۋ عن ام یسعوص برفع قیلعت هيو زاب تتسراف طفل هدانعموب
 "ارد ازاین ییا نادر هک بدم قلو و سفیر كنترل دقو ییککوکت اسب لازوکالط
 | کمک ردب زا هلیقر کد هم با هلا |( طقدد) فال بی ه دعنا هضر اس نالوا ضرام هژزوکاصوصخ
 دقت وتاوقالطا هی قاتکالطا رینج هدششنزو یزف هع (قدیلا] یددلوا رک هدننمدام هدخ
 عفت لذت لا قذ نرده ]قلا هدرخ رخ یک فف:نینینرب هدتنزوهیرحد

 1 سد نالوا ةننلآ یرافتلوخ تلنُسهلوفم ناتنقو يزلموکه دننزوهبنع ( ةَابلاو) هدننزو هنیفس ا
U 

 ست جم
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1 

 ine iNET رر ار gef بارق یسراخ ر

 الاش هنعو نلصوادا لو الا تاملانهاافس ها 7 يلا قش لاقنودهشتنانفم كمردشس

 زن ادشناواک ارش نرخ ذا ن الخ قتب لابلقت لدهتسلانصح کمکیدراناذف یدراو هردو |
 افت قاب قى ىل لبرا قلاب ردهنمانننم كد ىنا دفامرخ ها یخدو هلت تک
 هدیزوشز هدننک رب یزوسو ماقااذا ناكل قتل اشق و دهساصنعم :قلوا میم هدرب و و قنا یعک قتنب :لات هی

 ازور الو اونو هعجباذا همالنک قلب لا ودمنساعم كليو راو مو ولتیعجبو مظتنم وبا ون
 ینهیکراو مقوا پیصاذاتبنکق لب لاق رهام فام وا ترول هلق ز دمو نوعا قمردناشنا
 هن او خلطخ اذآ همراه ملخ یب لاعب مان یاب نورو یک یزرغا قلاببوروا هلبا ییجماق هدترنق
 ۱ ناسا ریت ندخل ةن رات1 یرلقنلوف ناستفقاب تاکلموکو ههلقاذا ؛یفلا قس خانوم كالا دیلقق
 ۹ چار وس د زف وب كنك قواو نقض هل لصضماذا نصر ا قلب قالد هنسانضحم قرا هجران بوک
 قونلا العشا قیبضو سو اهرلغا | عب رفافا نە! قوم : لایق ودهنیسانع» الیاراط یتسسغابنشاتودا

 1 اه و ی الان هروتوا قالی غاسن هدواهن و ل طابو راراللح یک دود هکر ونشید هربفنو هبیرو
 3 نش نالوا زاتقا زس ااش او روزا اف قطن كار نونو قالسطا هزوس قالب فرمص همزودو

 ` || یونان یر ون یرلق دلاتبج هدناکش یراتقنم نثلوق لرله رکبو زد هدزاب ز هدهلصتف هدنو رونلوا قالسطا
 | دوعتاب رود هزومب ول قلا غوب قربا لوزت رب ملل وب و. ردهسلق وب یر) د شه یکی رآ زون وب در لبشاکب
 أ انعفاد یا فشلا نم هقوپ اک افا: لوت هدشزاو درص رولک قوب يجد و ویشد روم فلک تدشن

 | فقام تناتاصا لاش زا متر ی لاا چچا رز بخ یب طا هنآ (ةفتاتتلا ةرکنمو ةد نش هم

 اذوب قوب لتجارا قات لاشردمنمانعم كليا ادم. ثءوضخو نش هد تاتو قوس (قونلا) ةيهادیلا
 هنوز 1 موقلا هقاملاتقاب لامت زداهتسانعم اتش ربا هه ایو ام هشکرو تاعوصااو رشات ءاچا: 51

 تلمدارب ولی ره كيلعملطیا :یلج لا كق ان لات رد هنطسم ان ك قس یناهک ا ندنتمس زدنروکه رژوا مدرب

 ازد هاته قالا لق ەرب چنان لھ دارن ب وکر انو قاخاذا هبقابل ان رذهنعانعم قفاشوق ی سهزوج كنهنسنراب
 ی سخت سس ر و وح
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 هک قبلا نب رهاملاديع یرعظمو دف رفاذا مالکلا ابلغ قتيل اق هنسانعم قاط بوحاصیزوس رولو ار دصم

 ۱ | تبسن هقوب ر موقرمو ردشعلوا لتف نم هلال هقدنز قبلا ندج اجد ن نالوا یبسن كناو ردن "دم ردهلناکرح

 ۱ لوق یلعرونیذ هرلوص شکوپ هربرب هلی رشک تن هند یانو یه کا (قئالبلا) روند ٠ رافیک ق اشکی هکر دشعلوا
 هعقننسما هایلا یهو هرشک یئالب ضرالاق لاس ر هدننزو روفصعردیدرُفمقوئلب ر روضد هراوصسلیابهن زوی رپ ۱

 بلظ هنسئرب نکا ورکی ندهد ین EN AOE هلاداص (ینعلبتلا) ضرالا لع قم

 برقتم هتعاجنو سانو رکمو فطلو اف ىشلا بلطبیا نالف قصابتپ لایضی ردهنمانعم كلما سیب
 نالوالصاحندی هشناج هدنبزو رفعج (قعلبلا) سانلانم ب رتی اق صاہنبنالف لاسب ردهن انف ا

 قعالب هنکما لاق روند هراناکمعساو هيف كلاب ب (قعالبلا) ردیعسا .امرخعونرب نال وایسالعا ب كنسنچامرخ مرخ
 هب لاش روید هغلهجالا ول هرافولقا هلبض كلاب: هقلبلاو , هلن (قلبلا) ردقعلب یدرفم ارهاظهعیماویا
 رولواردصمهدراانعمو و روید هغمراوردق هنن ۳ روا یلیکسنالواهدنعاب كنا قلبوضاس وداوسیاذلب وقلب
 .عفترا اداقلب وسرفلا قلب د لایه وضاوداوس هبقناکاذا نساطناو عیارلا بابلانم الب قلبو فنا قالاس

 لاش روند هنفاجنالواهرلبهسو هنس اعم هاکرخو ظ اطفرولواقالطا هرداع هراققلب و هدف یا هلی

 ناربحو هتفشآ(قلب و)زوس نوک هنن هما نالوا هدنف رطهنوا کر روال و چمک وند و هرابشاطقاّ و قآ نسب

 ولهراقولقآ ردفصو هدسننزورجا (قلبالا)ربصتاذا ع را بالا نم اقلب لجراقلب لاني رد هتي انعم قلوا

 ردءاقلب ی :ومروناوارسعت قاالا روند ا OF شمراوردق هزاقلن وا لکم كنيرافاباو رونید هیهنمسا هج لا

 قوفع :یلبا هکیدیدراش ! رونلوا ترض هدتفخةتسک ن دیا بلظهنسد نابیلؤا نکگ وص >رولۆاكمدىدلېا

 نصحر هدام ضرا (درفلا قلبالا )۴ قونالا ضب دارا هدج 3: ابلق قوقعلاىلبال ا تاط# ر عاشلا لوق هنمو

 RA وف یبع كناداع یرذبردب "رقهیدوهم مان ايداع نبل ۇي نالو! لشم برم هد وپ یاویکریدآ
 رشکی عس هریتخسنو تف یی علق ماندرام نالوا هدنتعسو یروب زم نصحهاتزینهکلم هریحردیس هدرکاتنتزاهلس ||

 یدلیا تدوع هلنارسخو تییخكرهبد# قلبالا رعو درامد رغ هرخالاب یدلوا باب رهط مور نکا بود
 هبقبعح ثنوم هکحرد حراش هكا دارا قزرهلوارسکن خیلعف د هدشاونع الا هدصق هداروب ب فلوم

 تاجو ةَأ رها یضاقلاج AES رک ذن هدلحم ینیدنلوا ل ضف قیام هلیلعام کلعف نالوادنیم
 قبس یرلنآ هلجج هکر دیم كل كرکو بز و ردیدآوصرب هداننزو بز (قیلب)دزناج یرلیکز ما تیغ
 نانلوا حدقو مذ نکیا لعفلالیجج # قلب مذیو یبلبیرب *لتلایقو یدیادونوا بییعتو مدنی نکا
 هدنسهکلوا ماش ءابقلب و یدنلوارکذ نکردگنوم كقلما هدنتزو ءارج ( های )رول دارا مد پنج هک

 هقَولبلا)ردیسما یراسرف كندراربعو *لرفعج نبضوحاو :ردبدآوصرب هدندرونرکب یباوتوردیدآ هدسلبرپ
 رو شید هوا زود قشموب یعاربط لوق لع هنساسنعم هزافهرونبد هنا ابني زدن اج هلم كنابو هدنشنزو هروچ
 روشد هرهوارمق نانیلوایمش تواالصادوخابرونشیذ هار نالوا روش توایرلکدندیاخر ن نانه دوخا

 عضومرب هددک رفول نۆ ەم طاک دن شة یخ ان نی ر هقولبو رولک ق فال ی ج هدنشزو ونت دوینبچ یخ دقولب
 قلالسلا نما نتندروف # و بشا قراط,نةراسعو-راردیاعز یهاکرارق كنم هفناط نخ نازلت رغزدیدا |

 هدشنزو دوعق ( قولبلا )رد شما داربا ق ر هلوا عج هر رابثعا لر نو نجره دوخا نوا تزور مچ هونعارسصم
 ییاوصلیس هد شنزوقلخ (یقابلا) عرس اذا لوالا ب الا نمی افولب لزا قلب لاشن زد هفییانعم ت كلبا تغرس
 لوق لع قحا قربه كنوقو اهفججاذا اقلبراذخالا لیسلا قلب لا ردفتسانعم كيك نونا ازيرا شانظ

 لاقي رولوا ذض لولو ا هنسانعم قمابقی وبقو «ادیدش اصتقوا هلک هاذا تابلاقلب لاض رد هنسانع»قچجاهلتد ||

 هاب رسک نهم (قالبالا) امضتقااذا ةي زاما قلب لاقب رد هنتسانعم قمزوب فركب لربقو هقلغااذا پابلا قلب
 نچآ هلتدش لوق لع قجآ رره كنوبقو قلبا راضاذاءیشلاقلبا لاقت ردهتساسعم قلواهجالا ول راقولقآ
 اقلبدلواذا لععلا قلبا لاشردهنسانعم قلوا یناطهحالا لرغناو هقلب نعع بالا قلبا لاقی رد هنیماسنعم

 | بلط تآ كکر ا نالوا هبک لک هیفیکقوفعو هنآ كکرا هجالا:نلپاهدارو # قولا قلب الا بلاط ےیل اثما نشو

 || هدنرابد نو هتساسنعم بابرونید هب وبقو هندانعم ماخرووسنید هشاطرفرم قاعصو ,دیدشريغ قچیا قلپ 4

 حراشلالاقردشعاوا نخا دخا هلینبینانمجص قاقشنا ندهتلسا نهم ىش کیني نفل قعردراعتسم ندنتقوحاص

 هدنس اضقورم هل ۱ ریسک ك فال( ن اقلام )قلبنا بابلا قلبالاقب ندهنسانجم قامت تکنو لا (قالبنال)



۸۷ 

 | یهو هد از دستتبح ءاسلا نوکتف بوئلا نم ةقاسطب شتا ال كلذب تیعع لق هن اعام ناک ناو
 || قرعه وکدوخاب كضوح هدنسنن زو هجرحد لبا هثلط یا |( ةقثعلا).رصع لایستس الا ةسشک هک
 | ایز ردلتحقلوا ردصنو مسا هقنعب هداروپ ردهنسانعم ققآ بوفحوص ندتفرط نالوا رادهنخر دوخاب
 || ةد زو جرحدت (قثعبتلا) ردشلیا مسر هلسیترابع ةياخوا ضوح لئاع نم ءاسلا حورخ ةقيعبلا فلوم
 | ةيحان ترسکنا اذا ضولانم ءاسلاقشعبت لاقیرد هننانعم قآ بویلشفوص هلکما هنخر نرطر كضوح
 | لاش رد هتسانعم كلبا ناشی رپ و هدنک رپ هکر دیفدارمو هدسنزو هقعز هللا هچعیاز (تفرعبلا) اهتم جرف
 || گرد هتناسنع» توص تادش هدشنزو پارغ (قاعبلا)ردنولقم هروکه نناح ب كجراش هقبعز ادا ؛یشلا قرعب
 | دغو لباو یباف رطمیا قابانذخا لوقت روسنید هرومل ندیاروهظ هلن دش یناهک انوردکعددیدش توص
 || قانو ردتفا هلبثالث تاکرح كنون هدانعمیکیاوبشاو رود هنب وص لبس نالکقرهیلراب وط ینلکهنکو او قو هلنآ
 ]| امفشاذآ لوالاو با بلا نم اقاعب ضرالا لباولاقعب لاقب هنسانعم قهراب بورصیرب روم دیدش رولواردصم
 ]| دنزو قعص (قعبلا) یقاعبیا قعاب ليسو قعایرطم لای ردفدارم هدربخا یانعم کیا هلا قاعب (قعابلا |
 | زدکرکق لوا ندلوابا یخدو هرزوا یس هدعاف تلفلوم هرصاذا اقعد لما قعب لا ردهنسانعم قلرغولهود
 أ هفشک اذااذکن ع قعب لاق ردهنساضعم كلبافشک ییهنسنربو ردلهخ یخدندشنانا رخ هعلح فرح نکا

 | زی اکود هتساسنعم تابتقع هيف كنبعو كلاب (تاقنعبلا) اهرفح ادارببلا قعب لاقب ردهنساانعم قمزاقويقو
 || قهرابكپ یبهنسارب هدشنزو لیعفت (قرعبتلا هابنقعیا ةاقنعب باقع لاقب روند هنشوق لشوط نالوا هب
 ]| كيا دوروو روهظ هلفغلا ىلع یتاهک انهتسنرب هدشنزو لاعفنا (قاعبالا) هقفش اذا هقعب لاقب رد هنسانعم

 | ققاشوب ندروخواربهلتدش روب ندباعسو نورهشبال هو مهاجاف اذا فوخلا مهیلع قعینا لاق ردهنسانعم
 | ردایعتمهنساتعم قغاشوب هزوسلراهلراهبو دیا ناب وکر و رطلاب مبنا اذآنزلا قعبنا لاقب رد هنسانعم
 | قبلا ]رد هتنسانعم قاعبنا هدننزو لاعتفا (یاعتالاو) هدننزو لعفت (قعیلا )عفدنا اذا مالکلاف قعبنا لاقب

 || هعیصیوز دشهاوا صیصختهنکو ی هدنامارناسهنسانعم هضوعب رو دبد هکیسیرویس هلیدیدشت كفافو حة كن
 ]| ذهق قبلا نتلقا لوفت ردفح هلوا رفاک ی رلکدید ی هتخن هکردیدا كجوب ربیوبدبهلبس هداب زو یرمرقول هثج
 | ره تر یضحز دبا نوکت هد زرصح هکر دراو ید یعونر كن نم هارجتعطر تم ود اذکو هتضوم لا یاذلیللا
 || رد یم كتروعر هەق وزونلوا قالطا هقب هنروع قوجیدالواو ردیدآ عضومریدنب رق تیهدوخاب هربحو روئلوا
 | ةیطل اف عسوا اذالوالا|بابلا نم اقلجر ا قب لا ردهنساسنعمكمرب و هبطغناوارفو لوب هل يقف كاب (قبلا)
 | رد هنسانعم قعاب بو دیغاط یراهنسن نالوا هدلحم زرحمولافم حروخو هبکهو ردنط یسههس نمظعلا هداروب
 لا ر دهن انعم كليا رامراتیهنسنرب و ردطاغ ی هنعص هلابع هداروب اهفامرمشنیااهمشناذا هب ابع قب لاق

 || قمرات یمجاغدو علطاذا تدنلا نب لات ردهننانعم ۍاشب هروهظبوت انیقرلتوا ندنراریو هقرفاذا هلام قب
 | اهالواتزنکاذا ةأر ا تش لاق زدهبسانعم قلوا قو یدالوا كتوتاخو هقشاذا بارطا قب لاقب ردهنسانعم

 کا قاقواقب موفلا ىلع قب لاق ږد هسا شعم كلبوسززوسقوح هنهیلع هسکر هدنزو باعس قاقبو "قبو
 | یهنسنرب یخدوب هدننزو لیعفت (قبغبنلا )رک دېس اکر وید همدآ ی وکر وازوس قوجرواوا ف صو قب و همالک

 | یادنلوآرکداکرد ار دصمهدننزوباص» (قاقبلا) هقّرف اذا* وشلا قب لاش ردهنساسنعم كجا رامراتبودیغاط

 | روند هشوف ناغرغاجو " هعاث طافسا یا عم قاق ب واولحر لافب روید هتنابساوا ترم ترخرولوا مساو
 ۱ ةقاقت و قاق ویب لجر لاق روید ځد هقا رود هیسکولزوسقوج کب وردهقاقیدرفم | راکم یا هفافو قاسو:قب لحر لار هند سد هقاش روشد هسکو لزوس ق بر
 ] كن هنکرو اهدالواژکاذاةأ لا تبا لاقب زد هتساسنعم قلوارهثک یدالوا تاروعیخدوب هل رنک ك زمه( قالا )

 كابا ناوارفو قوح یوهنسنر و همالک یک اذا مولا لع قبالاش رد هنن انعم كابوس زوسقوح هدنفح

 | یداولا قبالاتش ردهنسانعم ىشەك بوبانیفیراتوا كردو مهعسوااذ ارشواربخ رهشا لاقب د هل تاع

 أ زدهنس انعم كکود لود نکی لوز مو قد را هدلب قاروقیکونویقو ردذ رحم ىس ەسن هداش هدارونهنابن رخ اذا

 | دو تيد هذآ یوکربوازوس قوج هد نزوح ( قبلا ) لیذاهم یهو تدلواذا بد منغلا تفا لا
 || دانکمیاقابفب قالقلو نب قا لجر لاسقت یکی بروند هسکه ناچ هزرهو نازوا یخدوب هددنزو ران قابل
 || و خا بوردلاط هب وت یبهنتسن وال قدر هدتنژو هزز (ةقبفبلا هنبسانعمخروناوا قالطا هزغآ قبض و

 ]| هفشو رد هیاکح ندنتوص ندیاروهپظ نکراپیفهرت بالکن دنتوص ندیا رواه نکررداوطوتط هنتنواهمقخ |
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 :هک قبلا نارهاقلا دبع نب رغظمو هق فاذا مالکلا انیلف قبق لاقب هنسانعم معاط بوحاصیزوس رولواردصم

 هعفنئسلا هانلا یهو هرثک یتئالب ضرالاق لاق د هدننزو روغصعر دی درغعقوثلب روشد هراوص شلیابهنب زویرپ

 بلط هننسرب تکنو کینه هدرب شب هحول راک هیت مین هل اداص (ینعلبتلا) ضرالایع ا

 برقتم هتعاجبو سانو رکمو تفضلو افخف یشلا بلطبیا نالف قبل كايد ننام كلبا سی
 نالو | لصاخندنرهشناع هدننزو رفعج (قعلبلا) سابلانم برتی ا قصلدنالف ل لامي رهن سانغخب ا

 قعالب دنکما لاش روند هراناکمعساو و هلق كلاب ب (قعالبلا) ردیعما ام :اعرخعونرب نالو !یسالعا لنسنچامرخ

 هب لا رو شيد هغل هجالا ول هراقولقا ليم كلاب: ةقلبلاو , هلنیتعت (ىلبلا) ردقعلب یدرفم ارهاظهعیساویا

 رولواردنضمهدنزانعموب و روشیدهغمیاوردق هنیراقلبوا زیکسنالواهدنغب كنا قلبو ضا وداوسیاذقلبو قلب

 لاشروشد IN و و هتسانعم هاكر خو ظ اطسف رو ٌلواقالطا هرداع هراققلب و هيفا هلی

 ناربحو هتفشآ(قلبو و)دونب نوک هنتین بن نالوا هدنفرطهوا یکروالب,و هچ رصهکرونید هرابشاطقاّر و قا تاچ
 ولهراقولقآ رد غصو هدننزو جا (قلبالا)ربصتاذا علا ارا بالا نخ اقلب لج را قلب لاتفيا رو هتتسانم قلوا
 ردءاملبیتومرو ناواربعت قاصالا روستند ةا Tol ۶ شراوردق لاغلوا ىلىك كنپرافاباو رونبد هب هنس هج الا

 بلط تآ كکر انالوا هبک لک د هزة ق وعو هنآ كکرا جالا :ناپ اهدا روب * قوقعلا قلب الا بلط# ےہ لاثما نمو |[
 قوفع دابا هک, دیدراضعب رونلوابرص هدنفخهسک ندیا یلطهنس ناسلوا نک یلوصحرولوا كدیدلبا

 نصحر هدام” ضرا (درفلا قلبالا)۴قونالا ضب دارا هدجل × الف قوقعلا قلب)ل!بلط#رعابلا لوق هنمو
 ترسیضح لوق یل كنبداع یرذبردب "رقهیدوهم مان یداع نت لّومسنالوا ل شم برم مەنا يبو دع یا فو هکر دیدآ ||

 ریشکی عس و هرتهسنو عف معلق ماندرام نالوا هدنتسو یروب رم صحت یم هکلم هزیجرداپس هدرکآ ا النا ملس

 یدلبا تی هلن ارب سخو تیبخ كار هد قلبالا نعوا۴ درامد رف#هرخالات یدلوا پان رهط اجور نک بود
 هنویمحب ثنوم هکحربد جرالش هلکبلنا داربا قر هلو ارك ذ هنلعف هد ناو ها لا هدصق هداروب فلم
 تواجو ةأر یضابقلاءاج تر ردزناجیینًأتوربک ذن هدلحم یغیدنلوا لسضف نیباج هلبلعاو کیف نالوادنیسم
 قس یرانآ هلج هکر دیس كا ٠ كرکو زب و ندید وصرب هدانشنزو ساز (قیلب)ردزناج یرابک لا یی

 نانلوا حدقو مذ نکیا لعفلالیج # قلب مذیو قیلبیرچب # لفلا قو .یدبادونلوا بییعتو مذونپ نکا
 هدنسهکلوا ماش ءایقلب و یدنلوا زکذ هکر دشنوم كفلبا هدبتزو و ءارج ( هاقلبلا )رونوادارا مد پنقخ هک ۱

 هقّرلبلا)ردیسسا یراسرف كاهراربعو ءلرفعج نتضوحاو :زدیداوصرپ ةدندرون زکب یباوتپو رالیدآ هلن

 رود هرهواربق نانیلوا یمسق تو االصادوخاب روشد هیاره نالوا رروش توای :رلکدیدیاخر ناله دوخاب

 مضومرب هد رقوب ندومطاک هدظن_سفیح ان ین ر هقولب و رفلک ییقالبیبج هدتنزو روت روید یخ دقولب

 قلالسلا نما نحت دروق # و پشا قراط.نیةراسعو را ردا عز یهاکرازق كنس. هفئاصط نخ نآزاب رعزدیدآ
 هدشزو دوعق ( قولبلا )رد شما داريا ق رهلوا عجب لب رابعا لر نو نخره دوخا نوجا ترو نمط هدنعاصم

 ییاوص لی هد تزوقلجخ (قلبلا) عزمسملاذا لوالا ب املا نماقولب منا قلب لاش زب هنییانعم كلبا تس
 لوف لع جا قره كنوبقو اهفعجاذا اقلب راخجالا لیسلا.قیلب لاش ردهنسانعم تلمروکب ويلراؤي ى داني

 لاق رولوا ذض هافلوا هنسانعم قماقیومقو ادیدشاتفوا هلک هتفاذا تابا قالب لاسض ردهتسانع» قجاهلتدشت ||

 هاب رسک هزه ( قالبالا) امضتقااذا ةي زايا قلب لاغب رد هنسسانعم قمزوب ركب يقو هقلغااذا بالا قلب
 قچآ هلتدش لوق لع قججآ ینرب ره كنوضو قلبا ناظاذا "یشلاقلبا لاقب زدهنساتفع قلواهجالالهراقولقآ
 اقلبدلواذا ل علا قلبا لاقنردهنسانعم قلوا اظ هج الا كرذلآو هقلب بیم باسلاقلبا لاقیردهنمانعم
 هدنساضقورم هلب مک مال( ناقلاب) قلبناق بابلایلبالاقب ردهنسانعم ان ت ا (یالبنالا)

 .عفنزا اذا قلب و سرفلا قاب لا و ضایوداوس هیفناکاذا نسمااو عیارزا بابلا نم اقلب قلب و یشناقاءلاش

 حراشلالاق ردشماوا دخا دخا هلینبینانمرجص نوا هشنا ندهتابا سهم ق ڈک دنردنظفل قخردراعتسیم ندنتفو حامص

 | روشد هوا زود قشمو یغاربط لوق لع هتساسنعم هزافمار وند هنا اب دراج هلبعع كناب و هننشزو روج

 1 تسن هقعب ر موقرمو ردشلوا لتفقنم هتلالض هقدنز قبلا نردجامحق ن نالوا ییبسن كناو ردن : دع رد هلن اکرح
 ۱ لوق ییعرونیذ هژوص شکر هرب رب هل سک كن هثلشم نو ىد كاب (قئالبلا) روند هرادیسک قاینکی هکر دشعلوا ۳

 ًا هدنراد نع و هنشاسنعم با زود هب وضو هنسانعم مار ووسنند هشاط فرم یاععو دبدشربع قچیا قلب



۸۷ 

 یهو ةذ از ذستبح ءاسلا نوکتف بوللا نم هقاسطب شناسي ال كلذب تیعس لق هنغف اعا تم ناك ن او
 | ىر كر وکدوخاب كضوح هدنسن زو هجرحد هلبا هثلثم یا |( ةقثعبلا) .رصع لاستس الا ةرشک فلک
 | از ردلتحقلوا ردضنو مسا هقعب هداروب ردهنساتعم ققأبوقجوص ند فرط نالوا رادهنخر دوخاب

 || ة دزو جرحدت (قثعتلا) ردشلیا مسر هل سنرابع ةیاخوا ضوح لئاغ نم ءانملا حورخ ٌهقثعبلا فلوم
 | ةا ترسنکنا اذا ضو ا نم ءاسلاقثعبت لاقب رد هننانعم قفا بویلشفوص هلک هنخز فورطرب كضوح

 ]| اتش رد هتسانعم كلبا ناشی رپ و هدنک رپ هکر دیفدارمو هدسنزو هقبعز هلبا هجمیاز (ةغزعبلا) اهنمجرف
 || گرد هتساسنع» تونص تادش هدتنزو بارغ (قاعبلا)ردنولقم هروکه نناح ب كحراش هقبعز اذا "یشلا قرعب
 | ها۳شو لباوب"یباف رطمیا قاعبانذخ  لوقت روند هرو ندیاروهظ هل دش یناهک انوودکعددیدش توص
 قاعدو ردتفا هلال تاکرح كنون هدانعمیکیاوشاو روس هنیوصلبس نالکق رهبلراب وط لکهنکواو قر هلن
 | امششاذا لوالاو با بلا نم افاعب ضرالا لباولا قعب لاقب هنسسانعم قهراب بوریصیرب روب دیدشرواواردصم
 ]| هدننزو قعص (قعبلا) قاغب یا قعاب لیسو قعایرطم لا فب ردفدارمهدربخا یانعم یا قاعب (قعابلا
 | زدکرکق لوا ندلواباب دوب هرزوآ یس هدغاق كفلوم هرصاذا اقعد لا قعب لاقى ردهنسانعم قلزغولهود

 ۱ | هفشک اذااذکن ع قعد لاش ردهنساضم كلبافشک ییهنسنربو ردلمک یخدندشلانا ظن هقلح فرح نکا

 ]| 16 هثتسابنعم تابتقع هلیعف كایعو كلاب (تاقضبلا) اهرفح اذارتبلا قعب لاقي ردونسانعم قمزاقویقو
 ]| قاي كإ یبهنسفرب هدشنزو لیعفت (قیعبنا) ةابنقعیا ةاتنعب باقع لاةب رود هنشوق لتشوط نالوا هک
 | كيا دوزوو روهظ هلفغلا لع یناهک انهنسنرب هدششزو لاسعفنا (قاعبنالا) هققش اذا هقعب لاق رد هنسانعم
 | قفاشو ندروخواربهلتدشرومغ ندیاصمو نورعشیال ےھو مهاجاف اذا فوخما علف قعبنا لاق ردهنسانعم
 | ردانعتمهتساتعم قغاشوب هزوسلراهلراهبو دیا قلب وکر و رطلاب بنا اذانزملا قعبنا لاقب رد هنسانعم
 قبلا ندهتنسانه» قاعینا هدننزو لاعتفا (قاعتالاو) هدسنزو لعفت (قمیتلا )مفدنااذا مالکلایف قعبنا لاقب
 || هعیصبور دشهلوا صیصخت هنکویب هدناممارناسهنسانعم هضوعب روند هکسیرویس هلبدیدشن كفاقو تصف كن
 افق قبلا قتقلقا لوقت ردقج هلو ارفاک ی رلکدند یبهتخت هکرددآ كح وب ربیوبدب هلیس هداب زو یرهرقول هثج
 راف یتریضحر دبا نوکتهدررصح هکر دراو خذ یون كوب هم ءارجتتعط فست ود اذکو هتضوعبلایاةلیلا
 | رد مما كتروعرهقنورونلوا قال طا هقبهنروع قوجیدالواو ردیدآ عضومردنن رق تیهدوخای هربحو رونلوا
 | هیطهلا قعسوا اذالوالا بابلانم اقلج را قب لای ردهنساسنع»كمرب و هبط ناوارفو لوب هل قف كلاب (قبلا)
 | ددهنسانعم قعاب بو دیغاط یراهنسن نالوا هدلح زرحوللفم جروخو هبکهو رد ن یسهسن نبظلا هداروب
 | لاق ر دەن انعدتلبارامراتیهنسنرب و ردطاغ ی هنعص هلا بع هداروب اه فام رىشنیااهرشناذا هب ابع ب لاق

 || قمرا ىنجراغدو علطاذا تبثلا قب لاسقب رد هنشانعم ۍاشب هروهظبوت انیقراتوا ندنراربو هقّرفاذا هلامقب
 | اهدالوا تژنکاذا ةأر ا تش لاق اد ةنسانعم قلوا قوج یدالوا كنوتاخو ةقشاذا بارلا قب لاقب ردهنسانعم
 زکاذااقاقمواقب موقلا ىلع قب لاق رد هنسا شعم كل؛وسرزونسقوح هنهبلع هسکرب هدشزو باس قاقو "قبو
 || ییاهنسنرب یخدوب هدننزو لیعفت (قیقبتلا)رکذبساکرونید همدآ ی وکر ولزوس قوحرواوا ف صو قب و همالک

 | یهللوارکداکر دردضمهدننزوباعس (قاقبلا) هفّرف اذا۶یشلا ققب لاش ردهنساضعم كما رامرانبودیغاط

 | زونید هشوف ناغرغاجو  هعانم طافسا یا مهب قافب قب واولحر لاقب رود هنابساوا ترم ترخرولوا ساو
 | راشکم یا هقاش و قاق و قبلحبر لاق ر ونشو د هقاق روشد هبسکولزوسقوح کی ب ورد هقاشیدرفم

 | کلنهنکرتو اهدالوازکاذاقأر اتش لاقب زدهتسانعم قلواربثکیدالوا تاروعیندو هل رنک ك زمه( قاقنالا)
 | كابا ناوارفو قلج قیهنسنرب و همالک تک اذا موقلا لع قبالاش رد هنشانعم كابوس زوسقوح هدنفح
 | یداولا قبا لات ردهنسانعه نسب هکعب بونانیقیراتوا كنهردو مهعسوا اذاارشواربخ مه لاق رد هل تانغ

 ]| زدهنسانعم كکود لود نکیآ لوز ممر قد را هدب قاروق کو نوبقو ردذ رش یس هست هداف هدارولهنابن جر خااذا

 || روید هعدآی وکرب ولزوسن قوج هد دنزو نح ( قبلا لیذاهم یهو تدلواذا بدجآق متغلا تشنا لاش
 | رانکمیاقایتب قالقلو قب قا لجر لاسقب یکی بروئیدهبسکهنادم هزرهو نازوا یخدوب هدننزو ران( قاقنلا)
 دوشخان توردلاط هبوتض یبهنتسن والدقدرب هدتزو هزز (هقبقسلا) هنیسانعم خرونلوا قالطا هزغآق اش و

 ]| هفشو رد هپاکح ندنتوص ندیارومظ نکرانیفهرسقت يالذکن دننوص ندیا رواه نکررد)وطوض هنتوا هم |

 راد صد



 ۾

 ق
 قشلا باوصلاواديصيالو رفش هناف ديصلا نع هزهكو ارطمل ا ف ناري طلا نع قشابلاز هكر طلا کلر فشلا نع
 | ندک اکا دوخابرایدنلوا سبحاب رای دنلوریک ل یبس ءاشبا ندننرنک روم تعب قشموا شل ءاشلاب قالوا ملا

 ندرفسو رس قل خ یکی زم تاذلاب ندراکشاب یکی زج ندقچوا كنشوقهجاه آهدرومعب دوخ ای رابدناصوا |
 رابدناب هروماج هکر دقلواقشادوخابلمال ردقلوا قشل نالوا باوص هل غلو ا ن تیاوروب دوخ اب رایدلوا نجاع
 ىىقەدام قىل فلّوسک رد حر اشردکع دراب دلاقبوشداب هی رپ یر یراقلب و نددوهقهکرادقلوا قشم دوخابردکعد

 هجوسب رد کعد رایدلاقبوشبابرولو اذوخ ام ندقوسل هکرولوا فعند هلم م٣ نیس هلکمالیا رکد هدنعضوم |
 ِ | رونیدهنشوق هجامآ هد تنزورجاه (قشابل) رولواهن را نعم قمل هجامتاو لالمو سبحو رخ انقشب هروکه وا
 نمصم دیعص هلبعتف كز هزه (قاشبا) ردیدآ هیرقرب هدنساضق ناجرج هلنبتغف (قشب) ردیب نعهیسراف شاب
 ردتنوطر ناقج ندزغآهکی کی از و قاسب رو تد هکر کو ت هد بنزو بازغ (قاصبلا) رد هب رقرب هدنساضق |
 هب هود هدي نکو صاخو روید هنجاغآ امرخ سنجر قاصب و روئااریعترایلاس هکر و نید قره دلو هدزغآو |
 ردهنشانعم كمرکوت هلیقف كاب (قصبل) ردیدآ كغاظرب هدننیب هنیدم هلبارضمو ندرارب یو درفم روستید |
 اعیلح اذاةاشلا قصب لاقي ردهنسانعم قعاص ینویفهبکو قزباذا لوالا بابلا نماتصب لجرزا قصب لاق |

 ضای ی اصرملا ةقاصب و ردعضومز بب رق هب هکم هدننزو بارغ دوخاب هدننزو هماخ (مقاصب) دلواسهتطب قو |
 یآ هکر درشفه هلبارمل انچ ملا هقاصب هدهببط تادرفم نک نیکرهرغ ضا اخص رونلوا قالطا هشاط |

 یز جو فیفخو ضا رون وبه دنر زواراشاطهدب رعرابدوهدب رفسهدناقوا یکلهداب ز كرة ردشاتط یزراکدید یوبک |
 , بوتلوا قالدطا هشاط قاّرو ضاس برعلادنع علا ةقاصب ةكردراخ نكر دموسرم واد رد هنسن فاش |

 یججج ںونید هغلشاطهرق ك کوب هد ننزو هعصق (تمصبلا )را هلوا شلیاقالطا هدوم عمرخلو نخا ندراناءاسیطاو ۱
 كهز (قاصبالا) رونید هبیکو هنویق نالوازآ ك یدوس هدسشزو روبص .(قوصبلا) یک عاضقرولکقاصب |

 (قی رضبلا) نالا تلززااذاةقانلا تفصپا لاقب ندهنتسانعم ,تمروتکد ومتهنشهم مدقم ندززمروعوطهقن هرس |

 , || قاتسو هرکسعرسلوش ندا رکسعرسمور هدنتغل مور نع روناوا قالطاهدناهرب ندموردا وق مان نزو تمربک ۱

 || ددیضوبشاب رفن كب شب هکر ونید ناخرطهنالوا هججغاشا ن دن وب هلو اها ې سر فن كن نوا هدنطبض ترک وشیدهنکپ |
 ,تیدح قذی اهل ف لاقو رد هرزوا یزاج تغلانعم وب هروک هنا ك خر اشر دیغوبشاب رفنزویکیآهکر ونید سهوق دعب |
 وهومورلا ذغلب اهروماو برطاب قذاتخاوهو قدرطب عج یه مور نم هتقرا طب هدنعو هيلع الخ دف لقره |
 هدناهرب و رولوا ل از نالو ار کشر هززواروک ذم هجو قد رطب ترعلادتع لصالا دنعمدقنو تضنعوذ |

 سانلا نیب ر دبا ثماقاهدنرهش هیمور هک ارد پاب هبسک نالوا یسیع تربضح هقیلخادسا هرزوا یتیدنلواناس

 الاح هکر دن رعءكياپ وب وردهدنل م بهذم بحاصو دېت یرا هالا نیب هکر د قی رطنهدعب زردیاریبعتابابع ر
 یصاق نارطمو ردناتماقا هددبناککلا هنطاسلازادالاح یدناردناتماقا هددیک اظناهدلیاوا رد هدزنابز هل زعم ۱

 یحاصزعنواداو بانخورعف قي رطبو ردهدنسهبانم نذوم سامو ماماقیلناجو ؛یرفعسسقوفم فقساو ۱

 (ناقب رطبلا) رد هقراطب یعمج رونلوا قالطا هشوقزومسو ردذوخ ام ندروکم یانمرونلوا قالسطا هبسک ۱
 ههدآ نوزوا ك هدننزو طبالع (قراطبلا) نوید هني رارپ نالکه رص هیراقانا ندنرل همصتش وا هلیس هی هیت ۱

 | ناصحاینمینمیا قرطبنپ وه لاته روید هنشب وروب كت آیراشحر غیا هد تنزو حرحدن (قرطتلا) زود |
 دونید هنسهراق لوی لزوک *دیشنزو هپاک ( هقاطبلا) ردیدآ هب رقرب هدنساضق نامفصا هلی سنکناط (ناقرطا)ا |

 لواهدنآرونلوا دنب هنغاصص كنیراپ وط شاقوزپ هکر وید هیدتفایو هټ هلصوب كچوکل وشو هنسنانعم هقدح |
 ننخاصص لپ طی هرکصن دقدزابنس اهب كب وطلوایرلکدیدهق اطب کا ةرولوا نشل و | نانو بر وق اب وط ||

 هقرو نالوا باوص ردفرحم یظفل هقدح الا هکر دیا لقن ند هدیسنبا خزاسشردیبم هنر لک دلیادن هنسهقاظزو
 | .ررح یتساهب كنهعتماو یرادقمو نزو كنایشا نالوا نیعاکآ هکر وند هب هلنصوت و هبهتفابلوش هقاطت هدعب زدقلوا

 || نعي رار دیا هلماسصعم هرزوا لاونموب راجت ءاکرش نالوا ةدرخ آر ایدهکه ننرونلو عضو هرامعتماو ءاترشا لوا بودی

 بمان دم | شنا ينال هد هیسهچو هروک هوم هک داق رواوا ی رعظغل ندهباکر هوج ءاب کمد ظل هقاتطب + روک اکا |

 زوكذ م هجو لصالا ىف پويل واند هلك ر هو ج ءا نالو اه دنس هلک هقاظب غقاوهدنس هرانعبوئلا بده نم ةقاطب |

 ءافتکاو ذخا هلمجووب هدب رع مالکو راپدلبا لابعتسا هی وارازع كر هدیکه دعپ یدیارج فرخ هرزوا
 هددعوا هنزوف انیع ناک نا ةف لعام را دعما نمف تبني ةرفضوعقر هقاطملا هناسهنلا قلافردفراتعتم

۱ ۱ 



AY* 

 ۱ HSS ةروکهثناب كحزانشزدرالا نیغ هدنل ؟ماوقالط ةهناعو رک د هلیغاد قینزایهللن و جاعزا یرلدامطع ص

 ۱ هورتسا وب و هنسانعم طنلعجاسدروندهیاید نیلاق يكف لانهیفوف هانی سیکلت هزم ( قربتسالا) دیر ععیسراف

 ۱ ول هفتو قبصی اید دوخاب روند هبابدتش رز لوم 2# هلنادنالقو همرصیعب هلنوتلا قربتسا لوق یوع زدن رعم

 ۱ الرا ا یک يطق شما ۲ ده اشا یربرق چاد هنغلنزوا ماد ملد دوخ اب روش هشافرب زج

 ۱ زینصتوردیسزاغیکر دی زعم لربتسا هدندنعرلضعب و ردینانود یظفل هورتسا هکر ید رح نوش د رباه دنر قم

 ۱ یتیدنلواراعشا هدنس هداه تب نعد د دکندلاق ردهنسانعم قمادلرانرولوا ندنظلقرب هکر دمی رعروبنم

 ۱ | نالوا عفاو رق ردشلوا یهاذهنعوقو مدعمالعارنکا یدناوا فالتخاهدنعوقو هر عم ظافلا هدع رکنآقهززوا

 ۱ هک روند یرمتسا هدس رعو هریتسا ه. هدیسراف هطملغ جابید لثم ؛دنروصوب وولوا ندنلیف تاغ)دراوتطافلا ضعب

 هکر دضابهناهدنزوریز (قب قیرلا)ردشلپا اضماهلوق وب یدیزهزارولوا دم ازءات :و ںی ووز مهر ین دنسهدامقزب
 ندیسرافوب و هدننزو لنز رذ قیزرپ یدرفم روند هپ یناسناتاع اچن هل کف کنام.(قنزاربلا)دردیلنه رضایشرب

 | ندینراف كلوهرونیدهنکولبیراوس نالوازآ ندبکوم دوخای هنضانعم ناسرف روید هراراوس لوق یلعردب رعم
 ۱ اوا نذار ورا ديد ۍیزار بوادبافرصنو بنت هدعب نون دهراوس هکر ډک دندن طل ن ۲ ززب یکیدند رد عم

 ]| تاوط نکلا دیدآ تیابنر رد هدنزو رفعج هک قرب هرزوا ییاود تللو زو كنید هرالوب هرمضءرمصندیک دفا زطا كلوب
 | ردهتسانعف قمارغوطتا هدنیتنزو هچوحاد لپا هجم نیش (ةقشربلا) یدنلوا رکددکه تن هلیاواو ردقلوا قورب نالوا
 ]ا(قاتنربالا) هب هبرمضاذا طوسا انالف قشرب لاترد هنسانعقمرواهلبایعهاقو هعطقاا ملا قشزبلابش
 ۱ لاقب ردهنسانم قوب كىچج جافاوزمسو جرفاذا لا قن قربا ل اقب ردهنسانبنجهقلواذاش ةد زو ماجر خا

 ]| روفصع هلفاق ( قو قزوقرما) قتفتاذاروقلا قربا لافب ردهنینانعم قیعچتوراب كعچورهزا انار ا قشنربا

 | کو سلنا قلا هیت کدام روج دن هنانهافص صام رو شید کر هجرض ساز

 مچ e داتسون دخل زد نر وبندنرف (قییبونبرولاهبسوهدرخ لوف یلو گز هرقو
 ]دونم انعع تمرکوو هلی لب (قربل) رونی تک کوتهدننزو بارض+لا هج یاز (قا ربلا) نولو بسم اک زوبر
 ۱ er لاق رد هنااا خت ةرو قسباذا والا تاملا نماقزب لجرلا قز ب لاسش
 .دنسدم مدقاند رمروغوط ۾ هقانب هر شک كن هرمه ؛قازبالا :تغربادا سعملا تقزب اش ردهنسانعم قعوط

 زج هئا هبقوف یان (قتسلا) اهتدالو لة ىا نیا تازتااذاةقایسل !تقزبا لاق رذهنتسانعم تمروتکد وس

 ۱ دب هکر دیب رعم یسرافهتسب ول هکربدا جراش :مداخ يا قتسب هل اعبهنسانعم مداخ روشد هر اکتمدخ هدعشزو

 | ناب باب ردلوا یتاقتس# + روک هندن وبطن كخز اش هلی كنانو كنا (ناقتسلا ) دوتوا قالطاهراکتمدخو هلو

 هابط كلاب(ةقوتسیلا اردن رم یاتشو (یناقتسب روک ناب تارام ثر ونس: د هنسیعک: نا لّوق لعهنبح اط

 ]| دانم قاصب روند هکړکو ت هتنزو بارخب (قایمل لوید ءيمزپجنو هبوکتاجوکه کر دنر عش یراق قوت
 || لاق دهن لس انعم, ك مركو ت هلنوکس تاابسو یخ تاب (ییضلا)دب دما هل رهشر هدزاعحو ندیدآ تاغاطرب هدنافرعو
 ]| ودهتسانعه قمازوا بونلب و یاغاامرخ هدنزو دوعق ونشا باال والا بابلا نم اقم لحرلا ق شب

 ۱ ميهالعاذا مع قیسب لاقي زدمنسانعم قلوا قناف هننارقامدآ رب ولاطا الو الا باسلا نهاقوتنب ل غلا قمن كافي

 ۱ )ی که عضو ع ذو ع انصةرولکقاسب یهججرونب دەبەم قاشاطهراقهدنسنزورت (هقسلا) لضفلا فر ملاطنمب

 ۱ هقشنزوبح اص (قدبا (قجمانلا) دونید هویق نالوانوزوا یرلکر ما كن سهم هدننزوحانصم ,(قاتسلاو) هدنشنزورومص

 هقئتژو هی اصا( فسا )ندا هي رفرهدنساضفدا دغب و زواوا بنیطاو شوخ تب اک دامزخ یررایصسنحبرب

 ۲ دسم مدقاندزمرغوط فا هل سک لث هر 0 ۵.( قاسب زا ) روډ هبدبهادو تفآو دونی د اخس نا صو ضار

 | هدننزو نسج (سملا)جاتلا لبق ألا اههرض ق عقواذا ةقانلا تقسبا لاسقث رد هن ساتم كمروتكز وغ
 1 لا رد كنس انام قهازوا (ی بدلا | رولک ق بساط یخ جروس د هی هقان نهر ونک ن وغ هنس هم دغه نادم وقوط

 | دلکنکد لینوکس كن هجن نشو یخ كاب لا, لوطبتال عيا وطقال یاانیلعقستت ال لوقو هلوطاذا هقسب
 ۱ RIE هیقهبقو هب رضا ذا ىا او عا لا بابلا نمافشب هقشب واصءلات هد لاتش ردهنسانعه قمروا

 رطلاب مالسلاو ةولصلاهیلبع ینلایغدال |یراتلا محک نمءافنشسالا ثیابح فو را دحااذانالف نشب لاسیقب
 نوا "لموا سحوا مدقت لو رات یا قد زیطلا عدقو ناسا قشب هلاا لوسراب لاعود الجر قاف اعوتسنا زسا

 رفسلانع
 د وی توکم



 مھ
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 یضوت هلکنا هکر دیافولکرما فورعم هرکه (نیرالآ)ردلب زم یغون یک كل قوم الط نکو کو ردیقانرت
 یی ردم یربآ هکر د جزم رولک ق ی راپا یعجب ردیسراف هکر دبیر عم یربآوب و رونید قیربا جد هدر اسل رونلوا
 قد راو ردفصوندند ر نالوا هنساسنعم طاوغت یسهلک :یرارب زیدیابسنایدیسلواشعد فرعه رآندکعد

 رونلوا قالطاهیهبوبحم نالوا ناباتیکس املا یسهرهج بولو ریفدو بوخو رونلوا قالطا هیاب نایادلراببویلیشیا
 (قربثا)رونلواق السطاهمق نابانو قارو ةسقابلا مانی را قیربالادینم قي رإلاب ةومق تب سش لوقت
 روند جد ءاقرب هلوا تراسبع ندماب و موقو شابط قشراق هکر وند هضرا ظبلغو تم لوش هدننزو قززا

 لوق يلع رونید هغاط نالوا نّولتم هلنول یکیاو رولک تاواقرب یعجج_ءابفربو قرابا یعجج كقرا یبکمارهص
 ضاب و داوس هبف ناکاذا قریا:سبت لاسقُب هلوا هتجالا واهراقولقآ هکرونید همش لوش ا لطم قرا
 هکر د مسا یسراف ءاودرب قرباو دوس تاقانط ضیالا اهفوص قشن قلا یهو ءاقرب هاشو ءاقرب مع لابشاو

 [ناقرالا) ردعضومرپ هلتفاضاو هینتن (دابزاقرب | ردیدآ شوقر و ردعفانو دیچ تیاغب هدنئاربا هطفان توق
 مان یوبلا لبمر دلو كلاس هیمکع ندهرمصب هکر ولوادازم هماسیلا اقا یزیک ءبقدسنلو رک هل هل هیئت
 کاو ق رهنلتفص هلبا قراو ردیدآوصر هدندروب رفعج ون ناقرباو ردسج هاوا یرب قوق نالوا هرکصذدبلحم
 نانخا قرا .عونلبایذ قرا ,یداسلا قالا: ندرانوب هکر دراو هدیدع عضاوم هدناتسب رع قر هلوا فاضم
 هلا قرا شاشعالاقزا, :لدجالاقربا :نایهطقربا .ناخورا قوا - هدب راقرب .هدجیذقلبا .تاءدلاقربا
 درفلاقرالا  موٌُسبعاا قرا ,نارع قرا .فازبعلا قرا نزامقربا .لسالس ٹاذ قربا نزح اقرا زب وثلاقرا

 دلتف كن هزمه (قارا) رد حجل اقرا .حاضولاقربا رعنلاقربا؛مودرلاقربا ىدملا قرا ,تبربكلا قرا

 دالب هد نزو زوفطا (قورالا)ردیدآوصرب ندنراوص هل هلبصف كب هزمه (ةقرالا) ردیدآ لبجرب هدنسهکآوا دج
 ]| ندعضومر هدننبالو نامرکهلیخف کن هزمه (قرابا) راردیا ترابزیراصنو نولس+ اما د یآهکر دعضومرپ هدموو
 | هدننزو دا دش( قارب )ر دعض وفر :(قرابالا بضمهو)(ساکللاقرابو)(رسنلا قراباو مان قرابو)/نیدعآآ راز

 نر مهلت اهلو نسج هدشنزو هدا دش (هقاّبلا)ردندنوسا دع قاب نورعو ردغاطرب هدنناسیمرخاح هلباءازیعس
 هددجارعم*هلبل هد تنزوبارغ (قاربلا )قیر و ةع تاذیادقاّر هام لا رولوا تفضو هیدن نالو | سام ا

 ندبکر مو كجوکن درطاق یه ردیما کن هبادیراقدلواراوسكانراترمضح ابال | لضفا هيلع ن داوا برقرمذتم
 هدنساضق بلس قارب ورد هیس ببسیعرس یک قردوخ اب یاغلو قبر لنکنرهروکهنناب لحراشیدیا تاجویب ۱
 فرغ رد قر ېچ رو شید هر ولقب اجهاجو ولموقوولشاط ذعلتخ یکی ربا هدننزو هفرخ( قرا )ږدیدآ هیرقر
 لواجالاذفر .دامتالاذقرب_هلمجازاردضرازو اصندز و ردروهشمو روک ذم لبا هقرب هلا هک رعلا قر و هدننزو
 ظاذقرب یوراذقرب مامراذقرب مرحاذقرب ذاوحاذقرب بدحاقرب راجا ةقرب هلي لوجالاةقرب .دادجالافقر
 هلیرمسک ترمه ربادقرب تادوالایذهقرب رچوالادقر دفن اهورا راهمالاذقرب مال دقر یفاهقرب رابعاهفرب

 هداف لانطاذقرب .خاخفقرب هزوج ةقرب  یماذقربتیلحتقرب ,اصطاذقرب ردنیسح دوخاب هلی مک لاح
 عرذقرب .ناحرحر ةقر نيمار ةقرب نمد هفرب ثلا قرب فنیخ ةقزب :وخدقرب ریزخ ةفرب ءاجزرنا هقر
 ناوشلا هفرب ءاعسهقو ن انيس هقرب ,نینالسهقر .نعس هفرب أ دعب دقربناحورا هفرب ؛هواور ةر ءاکورا قر
 خاعهقرب لقاح هقرب_بذاعذقرب لاحطءقرب _جزاض هر. كحباضتقرپ .افتصلاهقر هاریبصلاهقرب اردا هر
 ناغیذ هقرب .مهعدقرب , لهبع دقرب تارعلا ةقو قهوع هقرب . بانعلا هقرب يلع ىذ ةقربا نعنع ةقوب
 0 کل مق ارب | ملا دف فکتک هقرب ,اوبکلادقرب .خالقلاذقرب راقیذذقرب مدافذقرب روضغدقرب .اضفلاذقرب

 :یمهل ةقرب دنهلادقرب بوم ةقزب ,دشنم ذقرب . لتکعدقرب ,یزورم ةفرب لوحم ةقرب لسأم هقرب یولاةفرب
 بزب ةقرب لوه دقرب نيه ةقرب .بزاه ةقزب ءادولاهقوب ..تک او هقرب , طساوهقرب فج او ةقرب ,ریتلاهقوب
 درفمالب ارهاطز وند هرلک ر دیعج كتك هنس انعم بابض هلن یص كتاب (قّرلا) ندزلعضوم مان دعای اهقرب

 زل التیا؛قیرب هیف لقب رونید هل یدلراپرولوا مساویدنلوارکد هکر دردصم هدتنزوربما(قیزبلا )ردا عتطم
 ارت هلک نا طلخ بوکودغ اباصدوخ ان عاب شی ورجرا دقمربهدوس هکر دماهطواردرب هد تنو هنیفس ([ةقوبلا)

 نلیجو یاب رولوا فنص جاقزب هکر دب راک دتا ریت ةروپ هلبقف كنارو یض كلاب (قدوبلا) رولک قار یعتج ربا
 نیتولج هدنسوشرف شن آبودیا داسض هرزوا نظب یقوصسزدوب یرلکدید نورطن هکدولوا یرصمو قتقراو |

 س
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  FFقمادلرابدولب 1 بو قورو نی مری ی اوج اب كل |

 (قار) قرب تئاجوا تعلاذا انأقر وافورب ءاجسلا تقر لاقت رد هنسانعم قغالب بودناادیب کنن دوخاب

 | لا دعزا لاقبردلبعتسمهنسانعم كلبا دیدهتو فبوختقرهبقاش بویقاف یک ك شمت سدو ها رسک مه |
 ةأر لا تقرا لاسفب ردهنسانعم كم بونشوق بوئزود تروعو ردشم:ارارک: ینو فلومدعواو هددهتاذآقرباو |
 تقرا لاسقن ردهنسسانعم تدروئسوک یتروص كاهبک بوردلاق یتغربوق هقان نایلوا هیکو تنتزتو تنسعفاذا |
 هثتسانعم قش اتص قر رو دغر بولو ارکذ ەبعملاب هلیسهد امداعزاو عقالبتسلو تععلنواتمنذ تلاشاذا ةقانلا ۱
 ندعرا لاق رولواهنشانعم كعاادبقربو دعرباصسو قرو دعر ی اصا ادا اوقراو.موملادعرا لاس رولوا |

 كلطا كر زیر و و ةع ا اذا هفیسب قرا لا قیردهنسانعم قمالر حقو قربلاو دعزابتتا اذا تقرباو ءاعسلا
 را تقرالاشرد هنساضعم قّمچآ یتس هرهج یدنک تروغو هکر اذا مالا نع قرا لای رد هتسشانفم |
 یرلکدپدءاقربو هرن!ذادیصلاقربا لاب ردهنماضعم قمووق د تودیکروا راکشندقاتب و هیزربا اذااههحونع |
 تروعیدون هدشزو لیغفت (قیرعلا) ءاقرلاهاشلابیصاادا یخ اقرا لاقي رد هنسانعكلبا ناب رقنوبق ۱

 لاشردهنسانعم قمبهکید هکید بوویت ازوکو تز زو تنس اذا ها ًارلاتفَر لاشودهشفس انعم لمزود ۱

 یا ادیعب زفاس انا ناله قري لاتیرد هنسسانعم كنا رفسهرپ دیعب و نظنلا دحاو ام هغو اذا هينبع قرب |
 لعترود هب یضاعمو 2 هقو زو هنبزاذا هزم قرب لاقت ردهنساسنعم كيا نییار هلن ز بایساریاسو هل اراکنو شن |

 كلباراتفزک نحو بعد ی بخ اص هاغلوا هافلوا تشهرجو نیتح كب هدامرو انف جباذاىصاعملا ققّرب لاقىرد هنس انعم |

 نکیآ لکدهدک هدیشزو رو ننلحم (قربلاو و) هدسننزو نوبص (قورب)) لغ یبعا یارمالا یبقّرب لوقت رد هلن انعم |

 طرفا ڈ و هلننتخف (قرلا) رولک قب رام یجب كقربم زونیدهپهقان نروتنیوکیتروص لالهبکب وردااق نغریوق |
 ایر دانید یکم ردهتسانعدقاوازم هروکن دنشهذ طارفادوخاب قلاقهقببو رم زوکن دنبح ۱
 تون زا یغابمرکنالوا «بنجماندنرارح مولطو رک: اکرصیب لف شهدوا فرطیال حریحتاذا عبا ابا بلا نماقرب |
 یرلگدید قورب نوبقو عف مطقتو هدب ز تاذف را هباصااذا ءاقیسلاقر لان زد هنا نعم كم وبهرابهراب ۱

 لکا نم اهنوطب تکتنا اذا معلا تقر لاب رد هتان قلوا الت هنس د رغانراف نادکع < یتغارب كحاغا ۱

 زرشک اب رولکناقزو رولک ق ارا یعججردیسرافهکر دییرعم هرب وب و هنن سانعم لجج زونید هبیزوققرب و قورلا |
 قرب لاقل زا هن سانعم قلوا سوهدمو رحت” و عزفاذا هنمقربلاقبرد هنسسانعم عزف كلکلبقر و هليو

 تزارح قیفدوخا :یتام رکن الوا هډنعاهکر رود همولطلوش اوش هد نزاو ېک ۲ (قرل) ریو شهد اذاهنناللق ۱

 قابل یار مالغلاسفی رنده قاب یک ولید هدیشزو ناطلس (تاقرتلا) هلو ا شلزبآ هراب هرابنداوه ۱

  ۱ودنا فن حر دن دنس هل بق باللک هک ناقرت نردعجو .ردهنافر یدرنهرونذ هب کر کحهحالا ول هرقولقآو ندنلا ۱

 ددد هزرقرربهدنیسهبخان ناجرج ثلذک دنسهکلوا مزراوخ هلي رسک نات( ناقرب )رد هدرا ز هډ هل تکاب |
 لضالانهليغف :كنارو و كاب مرن ىر )قز نیحیاحبعلا قربمدنعءاج لاق ردنامزمسا هدننزو دعقم (قرثلا)

 ن لع هل نیعف كلا (هقربلاوذ) ر دک عاد ید لپ نتدرکراب دلپا بیقلث هی یقکرب هدعب رد هل بکر م ردلعافو لعف |
  ۱کلر (دقرملا۱یدلنا تیقلت صاتع ثرضح/ قنا باف نیس القا لئبراترمضحم هنعهلل ی صر بلاط نا ۱

 طساو یهشو رد هب رقرب هدنساضق م رهش هدنارباو دنهدیا هفرب لخاد لکل لاقب ردهنسانعم تشهد هلییقف |

۱ 
 اولا هم رفاه هر دکسورنبصح مار هدنسحآونناورو ردهبرقرهدنسوش رقبص لا

 قالطا تفو رز اسرار زغاح لز ةد ةه هری تقولواهکر دعا كن كنك نال , رغاح هفغاصهدننزو هنیهخ (هش رب )ردیدآ

 نام لا ش روند هدول اک نوش هد لدنزو قاط (قرابلا) ردیسقل تام ل نیةنومج .ینادنل قراتوذ نفلوا |
 ةقراسلا)رسلیقل لنهسک مان یدع یدعس نالوا یردنهلسقر هدنع و ردندآ عضومرب هددفوکو قربوذیاقراب 1

 نشسلخرهدننزو لورح ( قورملا) فویسلایا :ةقرابلاتدنطا راع بم زوم راشلالافرونلواقالطاهرارلق

 | اوز ةقورب نم رکش#۱ هنمو رد هقوو ی درفهزولوا لشب مم بونل هزات هفروکیدولب هکر ديما ریش هدرخو فیض

 لد یازا (قاوزبلا) رولو توارط هلن وطر كباس :تونلیفا فقوتم هب وص هرزوا روکد مهجو رول زم تاپن | أ

 ڭكنتلع ناقرب لک یتشغانیف هیعیفخ هلبغاب نوتیزو کم كتا زاتژبدفرافتم لکم د اینا کر نیما نایب ا
 سس ت سس سست ۷

 ر دیار



۸۷ 
  یسسسسس

 هلیقف چم یا ناب یه یا !ودزاد یرلکنبد ی قرا زا کری نون هو رفع
 || قربا .بوبلوا قوات هەق دخ ی رانك كدر اقابقكلزۆك رب لوف لع قوا و لقال وروک ن کر خب ی

 | قو لوالاو عبازلا باب لا نم ات قع و لج لا قلاب زواوا مساوزبصم مغ مانع: قلوا وشو و |
 دنیا هگانسم فلومهدینادبقرت هکر یذحرابنش هتفدح لع هنرعزرفش قتلبالناوا اص هزبک او روملامحفاوهو

 ]| هدا ورا یسهطزوهكنپ رب ءلزوکق جم هدندنعراضعب و ردقلوا زوکهرزوازوکهنمضحو هکر درتعمروع ینا |
 دف او ۱ هدننزورپما.(قیتعناو)( نفخ ابلاو) هد زو ارج (ءاقعلا) ىهتتا زد هفنلنطم قلو ادوکق زوال
 || فصوندنټالط! كۇم :ازوع یا تیم و یخ و ةقخانو هاتف نوع لای یک اروع رونی دوکو الو و

 زا نیعلا ةغدضجلا لیقو راروعلا اضل ءاتشعلا برغملا ف لاقوردحال یسلواروکنا به بو وا ر تعما قیاس |

 | لا روکی زوکرب بیکرتهدانتزو قس (قَلا) رونشید مد مت نیل قو نا نخابواقباو
 هزمشط یونس وا ندب نیس هرو لزوکو اهرّوعاذا.ثااتلا بالا نم اق هغ قع لابقب "رد هشتم |
 | تنزه (قانضال) تربناذا يا تج لاش زدشلواروکق رماوا قالطپ دالمنکر دەنا ەچ تاخر |
 | هدروق ك کرا «دلبنزو بارخ (قانعلا)اهقفاذا ني یا لاسر. د هن ان4م یلفوفچم یزوک مدار هلاک |

RIG ۱۱ دل تروا هنر بق کو وه رب لوش هدنبزو ر رفصع (قننعلاو) هدنشنزو  

 هوس سو یر تون ا) دهیاری »هنرکده زیان هناق یاالبق ۱
 | بوشود هنکو الباب کر وییتب یاس هلی هذن لقا مسا (قرذیم ا )رد هنسا ت غم هر اف یا ت ای |
 . || دعب ںودنید ةیهرو هزوخالق هدف یه لاد هقر دب لا هکر «مراش هی ضانبم نخ رده ھر

 | تدنیزوص مزوا هلبققفو ئزیمک اچ لاذ (قنافا) اسل | رصف هدنسانعم هرافشو برنت لاه چاران رع |
 | هدمود رادار وح دهی یضغ اول تادش بوت وپ وق هلخماتنیق هعبرادقر یھ دلو خون لضاطشیا

 | بیم نم ی تتل الفم لایتباز هی راعمعیشزاف داد هرکه ناب اخر ور

 || دولوا عابنا دنا رس قو دیدن تصف دن دا بنام عابومو قتل
 | رونلوا یمن لا کوه نکعد ناکداس کر اک هنسانعم هلامتر هدننزو هلطابه ةف دالا «قذا ۱

 | طلا قذف هدیننزو ردح زد قن یدرفمودنهلوا فرصتو بی من ناله فا یواش ۱
 | هنلساریغصو روید جد قم رهدنسانعمربهرو لد روب د هزوغالوق هلسنوکس كلاذو یطف كنا(
 ۱۱ آن الوا لضفا ندنلعف لچالک هدنننز زو دعا ةق ديملا) رولک ق وذب ین جرو امرة ما[ الاجل و: تاچ قوا

 . || ماه د دبا پارشا داب مبطاخم کای وکرذفج هوا هسک نالوا را ذافض زس هجن بودی زدعو هی رو
 || كهسک مان هقزملا ناه ددو قرش قرا هلعف نم لتضفا :همالک یا دف موه لاقن ز ۱
 نالوا لکو ی هوزوا باع چ” یسویعارش تعیفح زوشد کت شرک ولوادرفس ندنظفل ور ووینې قیرف ۱

 ]نوک نی تکرار ابدت لیست هر .تنهتنشرف |
 | لضاح ند نم دا صقار هلتد شمران وب لوا. باس هاگشیج کز نخ ول نوو نان کا |
 | قانچ تاشو نولوا ردن قاز تکی نب دنعلوا لصاسح ند تیا تیام لا
 | هلیارلزوس قر وق بویفاسق ننک كتمش یغدآرتوناهباذآ لوالا باسلا نم اقرب قلا قر لایه هنسانعم |

 | دنع وتو هد دتهتافا نالیفل نالسف قرب لاب ردلپسهتسم هنسا نه لعروشّود هبوقدوفو ننه دوق |
 | | هخوادتمرذم اعطقزبو ملاذا: اناقرتزواش رب و اق ء ىقلاقر لاب زد هنساتعم قيان اقف ناقرب و نق رز وفات ق |

 ۱ هندفف لهچاذ| نیعموا تب زب هناعط قب لاقبردادلرا : یامط هکر دهنناضم موق خاب ناصدوخابانوتیز
 | تیننبحتاذا هرم تۋى لقب د ەنې انعم كتر نوتاخو علطاذا محلا قرب لاق ردهنساشعم قمتوطزدلب والبلق |

 | ةقانلا تقر لانقی زد هنس اعم كروتستنوکم روس تر نخ نکیآلکد یکه قانو تنیزتو |
 | هلنبتعتف قر و. قىز اللنا هر قرب لانش رد هاشم قمادلزابو ماب تیبا تنها وان تنش ا

 یلدرم ا وف ن بنش هارو ثرنح طارقا توق لد قم اق هه توران زوکه لبس تلاح شحوم کب هدننزو دوعق قور و

 اذا لای باسبا موز وان و یاخب هه قزب:لاقیازدفنشنانحم قلو ازمروک نیت بولاق ||
: 



 | هوجیراندیا اا ن دینا رفو دفن سنت ٹی اغب مک وتید ھی ةنسنت ی خوشه (قتیالا)نلکه |
 نافنتبارغو نسح لاک هلت نزن دم الپ مسکو ی كهز( ةفانالا بم نسج یا ق ینا یش لاقب هوادزونک
 است ) یجب ناچ یا طفل لایا روند ةد نس لوا عیدبو بوخ هد هجرت ځل ونک بجیراندیازظف
 فالو تق د ندتنیفپهتنزو لمم (ینآستل)هبج اقای رپ ةنسانعقلق جو مرک یخو
 توت ونک هک طاو نایت لاب لع نا هیفذلاق ردهندسانعم كمروتکه لج هلیمجو نایقناو تمکح لر هديا
 نارغآ هدبننزو قوف (قوال) هیحااذاناکلا قن اتلاقب :ردهنیسانعم قلوا ظوطح تونل شوخ ریو
 ددیدآ عضومرب قوا و مویا قوا هب لاین روگند فعل رتسروغاو هلت یا مقوا لع قلا لو, ندهنسانعم
 هناسدرب» و :ةیلع فرش ذااقوا قو ویهیلعقآ لاقب ږرددن انعم قل ؤا ملاوچ هززو !منسنرب رولو اردصم قواو
 قآل ای4 ر هنن نانه كنرو تنکی لن رس روق او لام یا انب بلع آل وقت: ند هبسانعمقنآبودبا یم هرزوا
 ةعاجج یا نياپا نم ذفوا لاق ردا هننتمانغم تنعاج هلک كنروز مه قوال فلا مهاتااا مهیلع
 1 غار قزال کجا هکر ونید هبویق شل روا یفارطا نیتی هشچ فجر گلم ناه قوا
 «داغ قواپ هی كن مزن (قیقوالا) اونی د هسنیرل هوډ شوق بسم :نالوا ه.دنرا هل خاط و رول قار
 راضعب سپیلابمت هللا اشنا رولوا مولعم هذ اروا هل غ لوا تېچ ید «دنیس + اسقا اوا ناك هبلعف ندندیش

 هدتزو انار (قاوالا و)نیندنسن هام هیقو ضعبلادنعو ردن د روک ذم قوا نالوا هند تلقت هدندنع
 ده کجارونبد هناتس هروساح *.الج هلی کف لن هه (یاوالا) ارد تند ۇپ ىي متفب دقو سيم خوب بزم نیب
 دمت قلا داجط كتهسکرپهدننزو لیعفت (قن الا دولب ران ید شبا قجمناوا یمن هآ
 || هفشلا ىلع هلج ادا هقّوا لاعب ردهنمانه قرض هو نرو هک درو هممط لا قالاق
 وألا )هللداذا هقّوا لاعب ردهنسسانعم كمما ليلدتو هقوعانانقود لاسلعب رد هنسانجم تالاق وعنو هورکلاو
 [) هفاستط رحوب ناک اذا! قو امل جنر لاتقب نود همدا دیار ا,ندنتقو یساعطان اد هدننزو ف دح

 قلناهو يجف قلهمه ؛(ناضچیلا) قّوعناذا لجر قو أت لاقي ردهنسانعب كمکیمت توها وا هدسننزو لعفت
 ژذسیعما یی ر جر چا هدن دندنعواتخب ردلوک ابو ضیرع یراق بیو دولواراکچ گزمرف هک دنا عود دیمن

 هکن دی راکذید هر ینابب تاسبنو رولواروم عب لکبنلا قبرس ین و هیسرش ین منمخو هنکچ هل یو یرلکح |
 الوند هنغلغاقوب لوق ىلع کک تاب تلراوط هلبجتف كنوز: (قیالا) ردهنا قہ ا ید فها نولو اول رذیکیا

 آر هدنزو دوب (قوبا) هالا لیپ لصف روید هی ا)قوب نالواءدنفرطکیاراوط هلیسهن بنت
 | لاعفنا (قاینالا) مهتناصااذا نو باس ناف ةيهارلا تقال لا قپ رد ونان ەھ قمار غوا تنیطموالب
 ةيهادلاب مهیلع معهاذارهدلا مهیلع أبن زا یابی رذهتسانعم كلبا مو هللا يصبآ الب و ت فا هندار هدشزو

 || بوک نوا قفف هر ئراغر راک اچ تغزو راک دن وای تناوب  هلينوکس كز دعلم یانو یت كتاب قلا
 ناسلوازکف قلب و ءاتلا ییا د طش ہک اذا ل والا بالا نہ قاتواقنرهنلا قب لاپقی راد هننسانعم قمزاب
 || ساسالا قالافا رجلا قن عضومیا قلا وادبس لات ق رولکقوثت ییج رد راج هدهلیرمسک لا نود هک دک

 || نابت ئش و قوتبلا دسق ق ۈنۈلا لا ءالوه:,لاش و ردطلاب يمك و لوعفمییعع لعفروسکلا مضولا قلا
 تولغاخض اراک یففكنانقنب و اتسهبعمد, .عرسا ادا نیعلاتفثس لاقت ند دنس انعم انعم قاشا هلتعرتس ندزوک ۱

 || قمراب تودکن جام وابو بص هفرطرب شزانک باغ یخدوب هدسننزو لیمافت (قینبعلآ] روانی هرارب نایفج
 زا هلئرابعاربا را دنبلیش ندرک ناریو قدندنتوقثپ :هدیدالاههدقم یرشخز قش , نیعع ها قثن لاتق ردهنسانعم

 ]| لدهتشزغاویق هدنبنزودوعف (قوبلا ):زواو|هنتمانعم لنز لیل ق دنن تلیونص هروک کا کلا سفت |
 || نالوا راشرسردقهننزغآ( ةا نبلا) تو ت ام ال ذا افوشپ هکر تقش لقب ن دهن يسنلانهم :عشاط بولط
 .قالطا مزکلا قلاب دمدآ ناةضاط یناسح اواخر هلتبسانموب هیهاسط نهی ةف بکر لاين ولوافیضو هوبق |
 ءالا شنا لاق زدهتسانعع نقلب انیقوض هابیتزو الانا( قانال ةر نغیا مرکلا ق دالا هه لاعب رونلوا ۱

 هسکو و هوس لوما عرقا اذا عهملع لیسلاقشنا لاقت زد هان كچ اروى وتم لبش یک و رعغلا اذا |

 كناواكيج (ید رحال ینااذا مالکان مهیلع قنا ل امي ریل تھ ھسانعہ قیکاشوب بول هلازوستفب هرزوا"

 ماندمش نیدلا قن كنآوردنداروا قد زا بلا اس۴ ,نورع نب ميحرلادبع ندابفتاو امف و دیدآهب رقرب هلصتف |
 لا ىا ناال یددوا لتق ها اوته تاغا وا مکح هل هفدنزو لالنضیعب تتت هدنتجن پواوا یدلورب

 سا
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i rehekanنشو هرات :  
 اذا زر ی ear ote oper ررل يتسن ےس اپ
 قعاردایا دوب 4بدنزوتناعتفا :یالتبالا اهم آر تعقروآر نالا قل دع ساو ةمو ضل ت مشو | تنیزتو تقرت
 نیل قمر وتنم هلاکت غرو 4 لد نۈکس كيو ,یقعفكتهزمه,(قمالا)مقل ان قولا نل للقب نچ هن انعم
 رولواردصمو رورسیو حرف یا قنا اب لای رد هنسشانعمرو نسو حرف هلی كنونو كهز (قنالا) هنسانعم
 | ماناي الكر ونلوآ قالطا هزاع نان عرفا ذا تارا بالا نم انا هب قنا لاقت ینا سانخم یل وارو سضو شب
 .قلوا ظوظحو لقب بزناتوخ كب ندهن و هبحااذایفل نا لقب ردن اضم تموم |
 لانیقو REDE کرج وتو جرج ی e هبقنالاقت ردمنسیانعم |[
 | قرلب وت نوزوا هینز رله یسباب تا دنن ویو« دتمشاب هکر دشوق هابسن هنوکر لوف لع ھن فانه هچخرروشید ونشوف |
 کر دلوا لوق نالوا لوس کر د جب مجرم رولوا زاص یزا قنمو لمسی یل اپ و هاینسن یراباوت علا ر نهر ؤلوا |
 هایم كننکرکهزوکه ان لوقو ارا لاير ناب زهر کلا لب لوق يهگنآ ںویعالم كنبنآ لثم
 .زعاوم# لئلا قو فلا لاق رولوآلاتوف کرا دشا دعرب نی نت ہللا لوا لوف ی اص ناوبح ةا جزولوایعون
 | نوچ يدلل زوم بو هو هاق نيالا نکابراعاط پرص تبا خب یوق لاتراقروک ن قونالا نیم
 1 هک دتنزد ناو هدیجلب دلم نزا هددوق لوا هکر دلوقنم رونلوا برض هدنقحرا هنس نالوا لکشم|یلوصو
 | هدزلزپ نیصحج هرزواراوکنسهطو  نیسهطزوع (اهضی نهض اباد با نانا او عجب هد ةو دع جیم اقم وبشار نع

Eاس هرکی اه ج ب یس ¢ ی هلنهاجم موسوم رن اپ  | 

 | ندع ران قاب قوم یی وام عطف لا
ere 0بونکلوا نی اجب هالو ا ك ردخ نی هقیقدب سوق ناشوازک ذ  || . 

Frm ۱رد تعججر ميقا ندرویطز اتش ن دقالشقَو قالا عجاورا لوف یق مجرت 3 ردیا واد شا  

 . | منح خدو نمچوا هدماکنه یک د هلوت بوکود ینزاب وت ر لعل ا نر طال ۷ رد هجوم یمالس تج یوو
 راگیتل ام خله عن ال هلو و او ظوقس ایا تویلوا یتردق هغجوا یدازوا نوزوادریز رد,لقان ن بطایتحاو ۱

 | | بوشکی یبک ماف هکلپ نع :تودام هجپوابودبا خاک( نکیاینمولو هدرخژونهیرلکلب «رکصن دکدلوت أ

 | رقبا یه طب: نا تساقا لب ین وتو للفك« دن منفی روکو لب رال 29 ناچنە ختم |
 ۱ كعبابس یاسنعع هکر عود هراورومج نیزیسّقلوا رکنا یک شحاق یر داستف زوبه هرکصندکد هلوت ریکساان |
 و هک نسب ناو یرورض#هرزوا :یووبق قوا هلغلواریفج هلیج هد همت ضعب ردیدناصتقم |
 ۱ ,ends صاوخ هعمل ةخوو رد جال قوا لاترفیتشید قوا ىلا لا كفلوم هرکی ولوا كم دنراوا ۱

 ۱ لیهسهک یدید هرکصتذک 3: ناس هبالاترق هدناوبح ةايح یرضد ربکعد بجا هک زد یش وا قنا تادهلییپپس ||
 ۲ نقيض : هنککز الاخ نکل دفاعا هد هنس شود هدهنککرا .هروک هدلوف نلاعو رونلوا/قالطا هلان رقى شيد تونا

 | یلط هن سنن لاب رزم هروک کک شر دیا تشن نم لوا تیلاحم ندنغیدا ورو ع لمس تلکرا ہلکی |
 زادص نا هر زو عربا جف فالخ هک هلبرسک ك نون (قیلاو) هل ر هسک ك هزمه (قانال) نؤنلوا برب «دنضرغ |
 ne خسرو بتا کیو نوح هو مر هی اقا ۱

 | تین هروبزم هد تو و : تو مسکو اس للیادیص لارق 0
 ۱ لیالناتس هبداغ pr یه و ذکی قنآاممهاوقو نلوا چک 1

 | ارم. دوخلب دنیاو ا مولانخت هنه نیضتتمو زدفورعع زلط ناادنش یلنعف ق ونا اریز ردللغا قلوا تج لغف ||

 | منش یخد دج وه دو قالو ETOH 5-1 ret اتکا ان
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 قفالانلاا بو دنمیا.قیفاو قفاوه لایه ندهسکنالوا ندضرا فازطادآرم هکر دکعد بوسنف فضرا یقامآ |

 دخ او یاضعم هدب رغمالک یرک ایت زو لعف هلو لعف هلنبتقرد هر زوا سا بیقریغ قفا هلنیتعتف هکرید حراش |
 كنه دامر تېس نالوالصا هکیدلاقو یک چو مو برعو برع رد یبم هنس هظحاللم یراقدلوا غفج هرزوا
 نس یکیرابصنا زولوا تبساخآ هلغلواهدنم>درفم هسیا ع هسرولوا مجرک او ردفكوا قلعتمهبیدرفم
 | هکر ولوا میخ هل زابتعا ع هتیقاوم ج راخ عب هصوصخم قافآ یژاریعت قامآهدنس هلم ج کناف هداروب
 | لاسقیروضید همدآ ندیارازکو تک هلنراجیلاع فرطا هدانتیزو دا دش (قاف الا) دوسلوا شلو ړعلاب قلم
 | تحاصف دوخاب تفرعمو لعدوخان مرک مدآربهلنبتعخف (قفالا) اسبسنکم قافالاف برمضب ناکاذاقافتا لجر
 | عبازابابلا نهاتفالچ را قفا لاعب ردهنساس»ءقلوا غلاب هیهجرد تبان هدنتمج تلیضفراسو تغالب و
 وشرف كکلاسینعی هنن زوب كلوب قفاو لئاضفلا عیجو هحاصفلا قوا ملعلافوا م کلا ین ةناسهنلا غلباذا

 | بحاص (قفالا) همخوو هننسیا قیر طلا قفالاقب رولک قافآ یعجروسنید هنتجوثعم نالکهتسب رعوظ
 لاو همت هدنالاکو ناضف یک ت خالب و تحاصفامع دو سخا مرهدشزورسا(قیالاو)هدنزو
 | قیفا هلیروصت توبنو بولک قفا یلعافما هلیسسهدارا یساسنعم ثودح ردهقیفاو هقفآ یوم روئید همدآ
 | هوا قئرآ یب وص ندنز اس هکر وتشد هپ هغوق لوس كي قبفاو ندیعسا یسرف كرب رن قف قفاو ردشلک ||

 | عوبریوتب قیفاو ردنلک دراج قیفیمهالب هدنوبو قوفاذبقعهنعو -ندیدآ هب قرن هداه روغ هلباناروْ>و
 | زاید کر وسنید هبیزد لوش,قیفاو ردهبنقرب هدنس هیجانرامذ هدنم دوخاب ردیدآ عضؤمر صوصخ هنتعاجب
 | نکل تولوا ع وید هکر دیم جدا لوش لوقیلع زبد مدا اکآ رولوا شعزاو هنسهنرکن اسیتعشو نیشبم هک هیلوامات
 | هلنبتغف رولکق فا یی رواوا ناینعماب نیشپم نوت زونه هک لوا شما فلوا قش دوخا هلوا شماماکید زونه
 | .زمنلعمج هلن اسکن مجب هرزوا لعف لیعفاریز ردعجمسا قفا هلنبتخف هدندنهراضعب و "هلنتضرولک قفاو

 | كنار طاو قآ هتشابیدنکه سکر هد شنزو قفو ( قالا ) یکه فغراو فیغر هلبادمرولکهقفآ یعجج كادک
 | هرزوا ضعبیدآض نیو "ینافالا ق بهذو هس ار بکراذا نالا بابلا نم انقفا لحراقفا لاش ردهنشانعم

 تایردو ضف نیژکآابضعب یطعااذاءاطعلا فقفا لابقب ردهنسافنعمكمرب و هدا ز یش خاک ا هلدعحرت
 رددارمدلج ندمداهذارو انتفاراضنالا هغبداذا مدالا قفا لاشردهنسانعم كلی قیفا تودناتغارد |

 تنسو بلغاذا هیلعقفا ل اق رده انهم لوا بلاغو .بذک اذا لجرلا قفا لاشردهنتلانغم كلیوس نالیو
 قفا هدرانوب هدیننزو فنک (قفالاو) هدننزو هنیفس ( ةقيفالا) هنتخاذا یصلاقفا لاقب رذهتسانعم كابا |[

 بها دلایا ةفيفالاامرلاسقب رولید هب هیهاد نالوا مظعو رکنمكب هقیفاو رونبد هبیرذ نالوارکذ یرلکدید
 | یرلی وت توبشموب یردقچ هنلو| تغابنو هنساستعم هرصاخ روسنید :روکول شوب هاتف "فال ةركملا ||

 | ةقفالا رونید هروکو ب شوب یدو هدشزو,هجاص ٌهقفالا "رونسد هكا نفذ هتل قا اربط هلک هحل و

 لاش رونید همدآ سنس هدننزو لعفا (قفالا) .هتساسحم هفلق رونید هب یردقج هلوا ناستخ هدننزو هفرغ
 قافا) ردیدآ و صرب ضوصهعو ریون دوخانردیدآ مضومرب هدهفوک هدننزو هضاک (هقافا) نا لیا قفآلحر
 قفا زمانا یاانب فات لوقت رد هنس نهم كلکمدآرب ندنضرا قاخآ هدننزو لعفت (قف تل ردنا مضوم زر هدنزو تارغ
 قلا لاقب رد دارم قخاح ر سروپ کنز هنانعمقعادلآ ك شمش هدننزو پاک (قالالا و) هدنزو قلخ لالا
 [ق2۷۱) نجاذا لوهجا لع لجرلا قلا لاقیرذهنسانعم تكدرولدو بذک ادا یناشلابابلانماقالاو اقلا قرملا

 بذاکیتزیا قالاو قالا اوهامر لانقی ولید هکشمشناقچ رسوم هدنزو باک (قالالاو]هدننزو دا دش ||
 ۱ ۳ لاقب_زوئیو هلا هنسنمزشیدو هنتیشانعف بذ روند ةدروق كکرا هلی رسک هزمه (قالا) هلرطءال

 | ولتآ رحو ردلکد ران كد قلارونید درف هنککرا كنون هنسسانعم هدر ژوند هنویمیشید هقلاو هذ یا قلا |
 ۱ 4 لکا هتسانعم نونخ روید هکمرولد هدننزورهوج (قلوالا) ةثیررجیا.ةفلایه لا رونید هوتاخزبلد ||
 قیالصاو هدایز كد هرمز دنسنلبا تبار هدنبس هدامقلو یون فاوم نونج یا قلوا هن لا زدمسا, ||
 لدیلولا ندلاشو رولوالمفا هیسروند دناز رولوا لعوف ناژو ةشسروسد لصا شد ءاش هفالتخا هدنصوضخ ||"

 قلو ال ردعتمایتسرف كور غ نیرو نون ئا قول امو مف لجرا قلا لام رونید طب واد (قول الا)ردیدآییلق |
 نیةشاشو ناجا هدینژو بش (قللا) زدف ر مص هدننس هغیصقاوا هوت اموبروشد هنونحم یخدوب هدنزو جزخدم |
 نادنرب یکدروق هدنشنزو یرجج (قلا)هوعموا چب ایا( قلم لچر لانش زونید هنداتونرف شمانون دوخا ||

 ۱ ۳۳ ٩ ۳۹ ۳ ۹ دان تست وا
 ن

 كاپ



 

 ف
 یعببق هلنتغف قبلا ردقملوا قالطا هلوق ناغاحاق قوباهدامیاضتفم نکل هدنرانزو غکرور الهكر ۇل

 هدسننزو دا دش ( )1ر ولیازو د بیا ندنآ هکرونزبد هنغونقا لوق للغ رو بک هنابن یراک دید رادنک

 رد هنسانعم قللق بواب وا هدربرب لوق ىلع كمل ریکهدتنزو لعفت (قب لا ) ږدی یریید رعاشنپ
 راکناو م ًاناذل نالف قتات لاق ردهنسانعم كىلا تاکبرا هاکو ستحاوا نما اذا لسجالاقب ات لایق
 قاق ننسوقباوا تویموناوادسضک, هلت (قرالا) , هرکنااذا ۶یشلا ق مات لاتقن هرد ةن لاقي كليا
 ردهنسانعمآ ق را مدیشنزو لاعتفا (قارتئالا) لبللا رهساذا مبارلا باسلا نم اقرا لحررا قرا لاقی ردهنسانعم
 بوی: وب وا هه درللهافمسا هدشنزو ق راط (یرالاو) هدننزو فنک (قرالا) قرا ییعم لضراقزتئا لاقي
 لواهسیا یا ندتلعرکاردعلع ءاببطالانیب ردقج هلوارهس هک ق راویشاهکود حراش .روشید هم نالوازایب

 كن هزه (ناقرالا) انبن وتد قارا: هسدا یتداع لعلالرک او هدنرانزو قزاطو فتکرو ید قرآو قزاهمدآ
 ار فعزو هننلانضعمءانچ روت هیمنقو رب راکدید جاغا لر هدیکز ر دیت مارچ یزمرف شنچرب هسکا
 هلکلنا ها ېت قزوا بولواضراغ هنعسق نیکآ هکر ونیدهتفآ هنوکر و روند هيو زاد یر اک دند ناف سادرقو روداد
 ضوراعیجد هناشنا تفآ ل واو رارید شحروا لاصهنیک | لواو هلفاکر غاصژ رد هلاض هدیکر ردیاداب رب بودزاررتص

 قراو هلبمط كنارو یف كنهزمهرونبد ناقرو! هلنترسکر ونشبد ناقراو_هلاصتفرو شاد د ناقر کاویواوا
 رهشاوب وبا جت یاب روسنید ناقر و هدننزو بارغرونید قازاو هلک کنارو هلبعف كنم مزون بد ناقراو
 هنتلآ كنب ردو هب یردءادوس دوخاب رفصا طلخ را ردیارببعت قلب راض هدیکرت ردروهشم هبناقربءابطالانیب ردتاغ
 عون ,یکیاتلعوب رواؤارغتم تیاسغب لئاه هداوس دوخاب هترفص یتول كندب هلک نا ناب رج ةنوفعالب یرغوط
 ددیاعفد هند نیا دوس هکر دیفعض كنس هبذاجن كل اعط یبستادوسا ردرفضا ناقرب یرب و ,دوسا:ناقربیربزولوا
 كلام ر دص و صع هناتسدنه راربدرضخا ناعرب هکر دراو ۍبد یونو كناقرب و رولوا ثداخ نادهرازمرفصاو

 نالوا ضرامهنمسق نیکاو ؛ردحو رشه هدهبیط بنک ی امالعوبابساو یرافبعش كنس هلج و رولوازدان هدهراش
 همدآوعرز شمارغواهنس هنداح ناقرب (قورشاو)(قورآلل )ربا یراضیاصیک ا هکر ونید هاوهمخوو ءانفرب

 قدوا قیراو ردیدآعضومر هدسننزو رببز (قیرا) فومیا قوربمو قو رأعلجروغر زلابشب بودنید
 لانا هپ هزمهواو نک ردقیرو یرغصم هج رک اروند دن وس هدارغصم هلدوسا هک هشت نولوارفصم ندنظفل ||

 .قالطا قی روا هب دهظعیهاد بودناریغصت نوعا مننتروند هيمو دولب وت قتسارق لصالاف قرواو ردشماوا
 لوغرهرزوا ق روا لس جیرپمدآرب هک اب وک ةيظعلا ةيهادلاىا قبرا لج قبرا ماباناج.عملوفهنمو رلیدسلیا |
 دو ةدنننزو لاصفا (قارالا) ردیس هتک ت لوغ قنیززامتا :ردشلباداربا ی روب نم مالک هلکمروکی با
 || قرَوم) هرهسااداهقّاو هقرالاش ردهتسانعم قموق رسوسق وا بویموب وادک یدارب هدننزو لیعفت

 هلیبسهضرامرب بت (قزالاو) هلبنوکس كن هیچم یازو یتعف كزدرمه (قزالا) ردیلعلجرزر هدستنزو ثابت |
 قزا لاق ردهنسانعم قلاق هددشاصضم بوشعص ندبتدشو هبلغ كکنح لوق لع قلاراط تولیقص تلق

 ردهنسانعمقزاهدننزو لعفت (قز الا ) برطآ ین قیاضنو! .قاضاذآیاهلاوممازا تاتنا نماهزاواقزا قزاو , هر
 قیم یا قزباضقو لوقت زو شد هلح لنت هدسزو سلحم قزل ) قزا ع هردص قران لات
 قشالا ناکلاهیلع قاضاذا نالق لع قزوتسا لاق رددنسسانعم قلق هلکلکراطزب رب میسکرب (قازنتشإلا
 | رتبعت یغاشوارداج هکر دبغمص كنا بنر هدنلکشرایخرریدیخد حشا و قشو هدنوپو هدننزو کس ماپا چ چن غش

 الا قرءو ناسمو ندمونیلمر وب رعغعصو رایدلبا طلغ هلبرا غیا نط یتعصثورطراضعب قوب راددیا ||
 كنهبه قفالا " ردهدننگ>ربکآ یقارت نب رش ردقلافشر نوا عاجوا نالوا هدزذطاقو لصافهعجویاسو |
 بناوج كکلف لوق ىلع هل دم كنءرمهرولک ق افآ ی عج رد هنسانعمهیحانو تاج هلی (قفالاو) ليم

 كعب راحایر یرلکی دیدابصو روبدو ل امّشو بونج یار یلعو "رونید هنکتآو هنسپیق نالواقرمو رهاظ ندنفارطاو ||
 صخا ندبات ثلاثو روسلوا صوصخ هکلف هروک هلو هب یا رولوا قاطم هروکهّوآلوق سپ: رولنیدهنینهم

 | ةبحانلا یهو بهش قفالاناملاقبرولو ازا یلامتشا هدمومهروکهرانوب رولوا صوص «رطقترد هکزولوا |
 نالبکح هیاشا ندفقس كبارعاتویو .ابصلاو رودلاو لاعنلاو بونطا تهموا كلغلا یحاون نمرهظاموا
 ه.دکلکرکو بو « دکلنیکشا لنت قفاو» روئلوا قالسطا قفا هددنفلارا تتدمگبیکیامقاوهدنسیراپا ثلهدپ
 هلنبتض (قفالاو )هاتف ,وفال مثاریا قفا شرفلاغیرونید:بننوورکد مرونلوا قالطا هنآ الو بلاغهباس
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 و دو دون 7 ۳۳3۹ لاق نی ی هم هیت ماعز |
 نالوالاد هنساتعم نمافتص هل اد یس هاب هدام ۰ قولهوشاو روند همذآ قاصتنیقبفاب وللبق یبس هدوک

 1 خزر اب رک وره :(فانهالا) درو جت لعف ندنآ نکل بولوا قتشم ندنففل
 وها لانش ندصوصسخ هزاوین و و :ییکی سلوک ك دبا اپتا لزه يمدآرب رد هتسیانعم لوک

 ۳۹ وتو :مرشلاذا لج زا بضنعا لادن زد هنسانعم كلبا تجر تو ایرنا كك ر وتنی تکصخاذا ||
 هدننزو لات (ضانلو) «دننزوهعاغم (ةقناجلا) هاکللاهناذا یضل !كفنها لاقب زرهنسانعم قاب هغمالغا
 ناتو فنا SERI لوک ن تایر هدزنوبهدتنزو لعاسفت,(فناجتاو
 تلبا تعرم ۱.( فتنه ):هبعالاذا هشناهلاع ردهنسانعمقتعمان وا هفناممو تفنهانعم تفناهتو

 لک داال سا قوضوصو هاب نسا یا هلپعضو ییعف كنه : (فوهلا )ع رسنا اذا لجزا فنه لاقب ردهنسانزجم
 رهوج یسب را هلی كناه (فوهلا) بویملاةدرایاذکو ةراسیا ضوه جز لاتبرولوا دض
 ب زونید همدآ نابج ققروقو :روشد هنادانو قجاو رونید هیسکفوقرماریهشیاالصابولوا
 9 اروند هرهنسن هقفوپ هدنزرط یراز هطروم و نامجو قجحالاو هدنعربخال ینلایواسلپیا
 ابا قاھ لات رینساتسسوس كاهدننزو فیس (ضبهلا) روند هبنما نینیاج نچ هکر دل
 ندنقرطنم بواوء کن ج اخ ند هرلوص نکند یا لوش فیهو ,ادیلنش شب طغاذا ایه
 اتش اپ وتو بو مامو چ تی اغبیرلناویحو .ردیروق باد ینوپه نیدنایمروبدیلب
 اطهار فر دیاری لن مامو موا اود هدا ند هم وا ی کج هدب رغ ضراا هک ند فج لزا
 تام دا یدک نزن ره ندسانلثموب یک ففجتاهنال اپتا داغ یا انایدال فره تیهذ

 i ۱ تقراغمالصا بودیا تمزالم هنس هعدق تداع نعخبلاینع .نوملو ددارپا .هدعفوم یکدلپا

 ۱ هو زدهتسانعم تعجر تبهذ ردهن ببانعمیلا اهنبدالمالریبیتج ما فیه ةجاروب نونو! فریب
 ۱ رنک ۰ اتمی کی کف یه ردهنییسانجم قلوا یللب هجا یهو دیتا یداور
 :دننزو فيج فیهو هیربصاخ تفرو هنطب نیک اذا افیهو اپه فا فال فانی یاهو حرفن
 ر rie هب وبځوالب هچناردفصو (فیهالا) ینبااذاا فیه فاج دیعلفاه لام ردهنسانعم
 (فیهنلا) فیهنم :افیه سزفو هر ماو فبها مالغ لاقب رولوا تفص هدهسرف ءافیهو هلی نیک ك ناهد فی
 اشا لا مشت لانا با فا دهان قماضوا یو رک :یرلکدید نبه هدسزو یلعفت
 ریل یافای هو ةفاه هقان لاقب نوتید هیمقان نالوارصوص ریت هدننزو حابتصم (فایملاو (هفنلا)|
 زوج سا بمقاتمرون مود یوص یاییهسو :ند هفت اهدوخ ان یکه جر فردت هنیهلصا, كنهفاهو |

 هاو نم هددآنایصوصرتو رولوا كد هودولفشقاب و ل زوکقویل هلغلوا یتابنعم هلنوت |
 ندقاز توصل دود هیضو یرسکک اه( فایل هدیدشلاوا شضطعلعبرمسلاا فا هم لجر لاقیرونید |
 انس ال افایهتفیمت لبالاتفاه لاشردهتسانعم نانو قرهجآیرزوغآوشرف هراکزور یرلکدید فیه |
 اک ودر نااار (ةغالا) ,شطعلاة دش نم البته وفا داف مهو جوب فیل توبه |
 وب ةد زو ناصر (نانفیهلاو)  «دییننزو روبص (فویهناو) (هتشاهلا) .روتتید یلطود نالواهچوتما ۱
 روند دایی یا مدننزو قاتشم (فاتهلا) رونی هبسکنیوص ناشیهو نوتید هزدآ ,نایسوصارت |
 ردهتسانعم قالوا رنوص یسود كمدآرب ملی رتسک هره (هفاهالا) ناننمءیا فا منو تافه لز لاق |

 2 Bilas بایذ روید هکنیس هاتف (فسپ) ءایلا لج صف ملبا.شظعاذا مولا ناجا :لاقب |
 لابس 2 هزوعب نم دن دنسشلاوم :تلتنرلب انچ میجشا ید A بت هیت البطفو یربنک اب |
 aN 8 زالت ق رم قابقلابایب اب مع ارد

 FRE هد لک قالو اتو اینو کس تاتو یخ تام (قبالا |
 | بوجاق چسب هدو بونلزیکل وق لرد هساضعم قمجافالتبب هنساوه قرهپلوایدردهذ اش یلاسعا دوتا

 1 | فوخالببهذاذا ٹلانلاو قافلا عب ازا باتتلا نعاقاباو اماواقپا قباو دبعلا نجا لاق مااا |
 | ااا ۱هدتنزو باک یقاناو ر دشلوا دراو دهرشالب تلانتیاپ هکر دحراش بهذ غیا او الع کالو ۱
 قد ف یه فدو اوف نجف درام بز روبچ 1 قوالاف) نام(

a 

 ۴ 7۳۳7 تی #



 دا
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 2چار نزقر ا hS هدننزو اطبالع (فرازإلا لاو دز
 لجرلا فرره لا رد هننسانعم كما تجر هدننزو هحرح دا هعزرپ ةفرزپلا روشد هنشوق هود هود كکرا كياخلو

 ۍزهلا روند هب یراق هبوقو هی هقان هجوق هدشزو نود (مفورز هلاو)هدننزو هجر ز (ةفرزهلا) عرسنااذا |
 || قلصت وحاولي وتنوزوادوخاككروا لوق ىلعرونلذا هنشوق هود كکرا كباج قرماواولشا و تراق هدننزو دخ |
 دوحاب قفانیوا هوا یرب ئکه قنوب تولاهنکوا ییدنسنرب راکزور هدسنزو فذح (یزهلا )روند هننالوا ما هلادنو |
 ق اص دوش هددنزو فطع (فط هلا) هتفختسا ادا اعلان لا ناف ره حزاا هتفزها لاق زذ هن تسا نف كمرتوک |
 تفطهلاتش زدهنسانهم قمردعاب :رومبدولب و بلتحا اذا نائلا تابلا نم افطهیعا را ف طه‘ ا قب ود ةا |

 هرو قوح كب هد دائرو فتك (فطهلا) رویشد هنشودرشاف اف لدوس ن نالغاض فطهو ترطما|ذاءاقلا ۱

 دی ره لو | لا ردتعاجیرب ندنس هلیسقدسا دوخا هناك (یطهلاون) ر نفیا فطهرطم لایه اروئید |

 لوتنروک بلین لرااه (فلاو] نفر دینآن ضعر هدمراولبج هدنک م هد نزور بز( فیطه)ودراتا

 ]| اونه توص عجسف تبهاذا یتاقلا باسلا ند افیفهو فهم :لاتفه لاقت رد هنسنانعم لمسا قول دوخا
 لاس نود هحشوکن سلایو ءاغالب ئا نفر ناس لات روید هدولپ شوا نسرومب هل رشک ف اھا هپ ۱

 ناک اذا فه غرز لانش هلوارولیکود یراهناد هلکمک ی جګ هکرونند هنيکآل وشو اف لسعال یا فه هل

 رونشد هش رلقنا تبالو و ردزیاج هده نفك ناھ هدو ر وتد ازاقلا اخر < ناغاعقو متنیف هداصحزخ اد |

 واین فیفخوهقفوبو kA 9 نویی دکور ورا

 ی nk کک نیزسو یا فا راج لاق روند ا تنو تاتو ۳ داغ

 الیلظ نک ماموانکاسوادر ایا ف اه لظ لاتق رو شد هنابلو لماشو دتمووب وق دوخانالوا نکاسوووق
 | نود هنس د نالوا ت ًافشو قارتو روند دکلموک ف اشو زانا هعفو و رۆ تدهن دانق شوق: كاجۇڭىتنجئو

۱ 
لنرافهجاو رونید هککنوک ف افت وغاز و هنیدانقشاوق فیفخ و تسح چو هد زوران

 وونخ همدآو
PY: 

 || جرا تهل افيد ەننمانەم كم روپ هلتعرتنو ینشوارکذ هکر دزادصخ هدننزو ما (فیقٍل]) ةن کای یا |
 | قجاو روند حد همدا تلقلادیدحو زوتند همدا ناسخ یقروق هدننزو روفعب (فوفهما)ربسلا ع رتل ايق |

a 1فتا روتي دةرب ریق رس وطن واز جا كلذکو تلقا ددعا ذکر ن انج ئا فوم لحر بی  
 دنهتمموذفعهمه زاجلاش روند ةنوتاخةخ هدرخ یزولب هجا نراف هجا لب هل ل هنن لو غف من

 تسازو یهس بولب ولب رغم یکن ادف یدوخو كزاۋجەزات ةقمفهلا را ةةبةد ۰ هقبقد نی اا |

 ةر نرو لاعتفا (فافتهالا) نصف هن" اكراضف هندب قشماذا ۳۳ لاقب رد هن نشا شعت قلوا نورومو
 *لراخت هکر دهنتسانفس كم هدلروک ی ما كعلوقو ملا بارسا فتح ضتهالاق رد هنسانعم مارا بارد هل |

 :هلبتعف كفافو كناه (ففهلا) هر لعیاهنافه لع اج لاتشردهتسانغم بقغو ال مشک اه (ن فهلا

 هلنتخف  ((فکهلا) ماتعطلاةوتهش قیافه ق موبسلا لوقت رو ند هفلوا هجزا اهنشاهماتعط |

 || یشلاو ودعلا ف حرم اذا عئازلا باشلا نم افکهلحزا فکع لاس رد هناا قلواررو و ردکش هلتعرس |

 هدشزو لحخدرح لنا همه نېغ ( فغلملا )زده زینوتردیدآ عضومر هاگنزو لقیض دوخت لدنح تکنه ۱

 لحدرج هاْفاق (فقلهلا ) قلا ی رطضاایا فغلهلعر لاق روند همدا ماد قاشقار ب درطضم یسهینب ۱

 هدیننزو لحذرخح (فولهلا) مه م دفئا فقلهلحر لاق رود همدآشازانو لبقتوهدوکی رموب < هدنترو | ۱

 لبقف ایا فولهلجیر لاسقب رون دهم مپ هدیوکه شبا الا یراق شش لوق لعا هیسکا ا زانو لفنون یلاطف |

 | خد هفوله روند هلاقضا فو نشات بوذکروشد همدا یال كلو هدنع ءاشغال نطبلا مظعلاوا قاطا ۱
 نوتند هجدا :شارتات یقاضتوللبق قدا یک یک -و همی ا ةفولهو فوله ۹ لا هدشنزو هرونساو وتندا

 | ناكاذا فولهموب لاق لوارروک لوک« ونبذ نوک, :کدولو نالبقو ینالمارهاریکلا یا نیت

 دو

 ةفافه رلاتع روشد ةراکز ور نکا فیطلو شوخ هدننزو ها ش( دف افزلا ًافهلا)ردةتسانعم ناشر نل ثا

 ]| ردندنرع ءاعسا لب سسکو یتعف ك ناه (ناغه ایوداهیفتدخنذهتهاسفهتلافب دی تشن ند ننک 1

 ین دیر پیک



۰ A“ 

 [|تصضجه)روئید +تمدآ لاک شنککی بیا اشو هم لا ناجاوموا سی OT انییه نیر لوفت
 تفعیهل | فول بیخرا یا فین و فه لجر لاقب_روتید هلاکا شیکک ی سی رجا ید وب مدننزو لچرښنس |

 اذا عیار نم لجو ا نغم لاقب ندهنیشانعف قفراصبویبلونپ یزاق ند فلج آ هلتیتف
 ۳ ی اهضامز انتیا ایضرا تفجهلوعت دةنسانعم قلچاص بولیعاطرل هنسنت نالواهدر و هتطب

 أقات رونی هزوئاخ زمساجولهدوکی زا هدننزو هحرف (تنفلا) یک حرم دونید هب هبحان كانو لت وطر هیرسک
 ٠ | اروند نیش نوزوایصی هدننزو عنه (شنچهآا) ردیفدازمو هدنبزو ناشطع (نامغهلا) هم یا ریه ةأر

 ]| مو هر اب كركر وند هب هنسسم نو بو دنبال هلن تف( ید هلا | ضب رع لیوط یا فنی ئش لقب
 همدا لكيهلإ حظعو ضرغلا ىا فهتهلاق اوهر لاقي روني وناس ةناشذ قواو نوسلوا اط د f شەيت
 ]| ءژون لیقن اذل و میظفیا فده لجر لاسقب روتید ومدآ ناجنارکو ییوقیواو لسبتت نابمارپ هشياربو رونید
 | وک تلا دو یف كرامه (فدهلا) لررغاچ نوا نغانص مق: نی هکرد ةلکر ازکم (فده فدم)
 ۱ DD قدایرکلا فدقهله هلووهنمو اودا ةت انعم قلوا ادب توز ولت هکر هدربرو

 أ بعت هزر ب هنسسنربو لخداذا هیلافدهلاقب ردهنسنانعم ءكنرکو هن ناک نم وس |

 اتش ۳ :ردهنیسانعم قوا نفِبضو تسنپسو اهیراق اذا نوتا |
 | کروتفا ةهعطقزپ ندننک اسمو توس هو بت دی بلک ات كناف(ةفسلا)ند هنبناخم تصاحب (تفد انس اهلا ۱

 ]| قەھا لاقي ردهنتسانعم قعاچ بولک هی هننسنوب هاب سلک تك هزم شه (ادهالا) زالو هززوا تساقا هدنرا | ۱
 ]| د تناغم قصو هيلع فرا اذآ لا یعفدها لاقب ردهنسلنعم قمتچ هرزو هن نرو اهبراقاذا نی مخمل |
 ۱ | بوفاومیهنشرو هل ضرعاذا ؛یشلاها ف دها لاقت ودهنسانجمقلوا ضراعهنسنرب هثیشو و اذا هبلافدها لا |

 او تصتنوا اتوا ذا هم ف ذها ل اق ردلسانعمقمزوط بولکبدبوراو هنسوشرق لوق لع قماح |
 1 اکران یح ظعاذا تک فدهالاغی ردهنسانعم كلبا بوی وب هدنززط قده سپ ر غض باناسن ۱
 | فده هدوشرف (یفادهتسالا )یسچیا فدقلچر لاقیرولینید ةمدآ یسجو دنمونب هل سک ك ناه (فدهلا)
 ]| لا هود هنسانعم قمقلاف پولبنکونو بصتنااذا لا فدهتسا لایقب رذهنیسانعم قمروظ بولیکیدیک ||
 | طبع ین دمتم نکر لب رول هبهشوک و رع لس هبل لعاف مسا (یضدهتسلا)غفنرااذآ یشلا فدهتسا ۱

 | قادلاباعبلانم افوزه لجبرافذه لاب لاپ قی ردهنتشانعم كلبا تعرس هدشنزو فوقف باجغا( جغل اذ فول ۱

 | دالاچو كياچ كب هدننزو لخخ (فذهلاو) هددسشنزو نسج (ضذپلاو)هدشنزو نا دی (فا شش (فا ذهلآ) عزسااذا

 ۱ | فورذه وه لاسفی ردفیراذه یعجج رد هنیضانعم عا رسو كپاچ هدننزو نوفصع (فورذهلا)ردهنساضتم ||
 1 |خرهت)عرس اذالحرلا فرذه لایق رد هنیساسعم كابا نع س هدشنزو هخرحذ (تفرذنهلا) رذنهلا) عب زت ئا

 | فرقو هلئاصخو تافص كمدآرب لوق نل كلبا حدم نو فا نددح نجدآرب نوعا بالغا هدتزو یرص
 | هاباا حدلا فأ ارطااذا قاتلا بسا نم افره ن نالفب فره لاقب رد هثلمانفم كلی دم دوغ دوخ قریلوا
 ۰ | اغوضف یلام كمدآ رب هلب سسک كه (فارهالا) فزالاعفرپنال لملا قافلا عملا نمو ةربخ ال هح دمو
 ۰ ۱ لتتلفلس توربو كيا یتسهویم باغ افرخو هلامیتم اذا لچرلا قره لانش رد هننماتنعم كملتکر نول وب ۱

55۹: : 

 ۱ تف رهلاش ودق ار «ف نا قانع يازها (ضرهلا) اهر یا اهات تالا ذا للا تف رها لاق رد هننناسنفم

 1 [رلنیدواضعبو اهولاذا هالصل یا اوف ره لا رد هنا غم ناب !باتشوهلگهشنازب و تفرهاییعع هللا

 ۱ [[فجرهلا )ولو طاض جین ندلاعفا كن رهوج ردناوصیدورو ندبات یلیعفت هانم لغت هوزوازوک عهخنو

 ۱ | هدننزو هی درا (ةفشرهلا) زا وخ ئا تفجب مه یلجیر لامن روند همدا ناوتانوزحامو فیعض لب هدسنزو تشرف |

 | یتلقكب وصول زر فضة ر ا فج بولا یتونض روغ ندوب هلکنا هکر وئید ههروالوشو رویشید هیرافهحوق
 | نون a هروتج ی لیدی هنید ایا مت راب اردا جو واز فح دارو زیدب هد رجب 3
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 | فکو دف کا ۳ لو درد ]۱07 هصقنو بیعوژاجو لاماذا عیار با بلا نم r کم وب نالف فک
 "زود هرلو نو تند :هنسهرول كغاط فکوو متااذا لخرا فکو لاقي رد هننسانعما لو راکهاکو بیعیا :

 | هفلموقو رد طظومم قلوا قععم:قرع نکل هلباف رد هنا عم قرف هدندنع سراف ناو هنتساسنعه قو |
 لاق رد هنتسانسعم فعضو داسفو ر وشدهب هسنکناو هت هروت كح هنا یغانشا ند هلص ضرا كيث

 | نوجاظفخ ندرومل و اردد شان تاش قلتنقو زد هنس انعم لس یل زغا او فعضو داسفیا فکو هیف

 |۱ رابخ فر ها قوا زود فاکوا یججدونید هزاوزب و هجا هو هب همر دنوص یراقدیا هدنزرط دانق هنفا رطالراوا

 || انكم تل فاکوا كاي متهقوف تزابصفرجل اف رهکارم مهیلع تي تی فکنآنیذنایا تکولابا سا ءادمشلا
 رک هوم یرلیم کک «دا رد کر دزا هسک ل وشما دهنش لضاف اؤ لابخ نیم لسو هيلع هللا یلص” یبشلاهرمسف

 [فاکرلا)ز دو قفل بوناسق هوا شب فاکوا یسهتشپوک نیک بولی رود هلی هعص
 هکر دیفدارمو هدنشنزوا فلک ان (هضیکوتلا):هنبتسانخم لفاکارونید هاب هدننزو با رغ (فاکولاو) هدنزو پاک
 ردهنتتانعم قعلماط (فاکیئضالا خاکینسالا)فاکولا هیلع عضواذا هنک ورا بک و لاقي زدهنسانعم قمروانالا

 لاقب .ودهتتسانعف كنسدیا كن ووپ ور هلیصخ هدننزو هلعافم (تفکولا) هطقتتسا اذا ءالا فکو تن سا لقب
 تراظن تودیا ناب ریون رانا هدننزو لعفت (فکوتلا) هضراعو هنهحباو ذآ برا ی هفکاو

 ںظنب و مه دهسعتب یا مهم فکوتیوه لاق زونلوا بیعت كازوکب وروکهکر دهنتسانعم لی ما اھت شقو ||
 | دیاکوهو هز طق یا هفکو یظتنب یار فکو تی لاقب_زدهنسانعمقلوارظتنم هنب روپ كربخرو مهروما
 ۱ لاق .ردهتنسانعم كليا ضعت تولک بود تک بلد هب هل وب هم دآر و ربا رظقتتسا لاقت اک رومظلانع
 ودهننسانعم كلیافارحاو لیم ندنرب یی E لعاسضت (فک آوتلا)هافلبتخ ضر ەى نالغل فکوت
 || لا دبا هی زمه یواو( فالالاو) هد زو باک (فالولاو) هدننزو فلح (فلولا) وفرنا اذا اوفکآوت لاتقب
 بابلا نم افیلوو افالاو افالوو افلو قربلا فلو لاقم ردهناسانعم قا یروفی كع هددنزو بلا (فیلولاو
 ۱ ناعللا ماتنلایا .فولوو فیلو قرب لاش یک ونبد هک یس nl :یردس فبلوو عياستاذاىاثلا

 ندکمرکس نالوا هلتموق بوردلاق ندرب یتزاقاباترد هکر وند هکرکس هنوز صوص هراوط فالوو فیلوو

 ردهتسسانعم كلکاعهحدیعلاب ِتعاجو ال مونده برضوهو افالوو افیلو سرفلاودعیلاه ردترابع
 || قال شنا تفلا هدینزونهلعافم (ةفلاولاو) هدننزو لاق (فالولا) اهماواجناذا افیلو مولا بفلو لاب
 لاصتاو ایا ذا هغلاو لاقي ردهنسانعم باستا «ازتعاو هفلآینعَم ةفلاومو افالو هقلاو لاقن راهنما
 قتفلقار هزات تاست هدنزو فیلو (فبهولاو) هد سنزو برن (ضهولا) هلصتااذاهفلاو لاقب رد هاشم
 فهو لاق ردهنسانعم كلك نیش كي و هاو قروااذا افیهوو افهو فهم تالا فهو لا ردن سان
 ضرعیا ابنذلا نم یش ےل فهو لاقب_ردهنیسانعم كلباروهظ قلابند رادقمرب هیسکربو انداذا نالف
 مل ضرعیااهارحواناکالالح نوا ابیالوهوذخ اات دلا نه۶ یس ن مل فو لک ةداتق مالکه نمو حراشلالاق ادو

 یکی سمتیچ بوعلاَفردق هن نعآ :۲ كزبکه لغ نالت الغمد ةن سانعم كلسون بوغا یرفو دنساراوآ اادنو

 كلبا تمدخ هباسبلک ی ارصنو فطاذااذکی ایا فهو لاغر یکی سلسکو ب كد هنی راک نوص كضوحو
 | هتسنر یکفهو هلب رسک همه (فایالا) ةنسبنکلآمدخ اذا اتفهو یتارمصنلافهو لاقب .رد هنمبناعم
 ینلوقم سار فوق كناسبلک (فهاولآ) فهو عع یشلا فهوا لاقی ردهنسانعم اعم كلك وب توغا یرفوب
 كن هد" دم یافو كناه (تیفهلاو)هدننزو هبنا (ةيفهولاو) ا ڪفو یرسکكواو (ةفاهولا) نوسد هثن راکتمنخ

 تفدخ هباسبلک یک فهو رولواردصم هلا رتشکلواو هفاهوو روند هتخازاکتمدخ اسیلکر دزلعسا لب رس || .

 فتح( فتهلا ):اهبلا ل بش نضعف ةسنکلا مدخاذا ةفاهووافهو "ییارصنلافهولاش  زدهتنسانعم كما ۱
 یاقلا بابلانف اغته هما تفته لاقي رونلوا لابعتسا هدنزاوآ نيج .رکوک ی نکا رد هنلسانعم تعلیم هدننزو

 دا , هنلاجو نستحا تیيوبکز و هحدمادا نالفن و االف فره لاق راد هنشانعم لا حده ییدآرب و تم اذا

 ردهتسانعهقمرغاج یدآرب دار هلیعض كناه (ف ات )لاج )لاا رک دنیا اهبفتهت هنالف لاقب ردلمعتسمهنسانعمقلوا

 ك ,هدزتزو یزج (نتهلاو) هدسننزو روبص (فوتهلاو) هدنئزو هدا دلش دش( تفانهلا) حاصاذا افاتخ هب فته لاب

 ضف كیجویرنسکك ناه ایم نان یا یهو فوتهو دفاشه سوقلاس . روند هبا یا درفدط

 رونید هنشوق هودو همدآناجنارکویستشقاوو اصن لوق ىلع رونید هن شوق هود كکراولشا هلیدیدشت كاافو
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 | ثیدتلسا تفف"ولوقت رذلبعتمم هنساسنعم كلبا ناب یک کرک ی زبخ و مالکرت ثیدمخا فیقوتو همنصااذا
 | ناال رد ةیفیقوت هل ءاجما الثغاکید حرا شهر ونلو | ابعتسا هل زف فیر تش رض هدغرتش فیق وتو هننداذا

 | ضایت و نالوا ب اۇتض ردشیوشم ءا قرا تع ناوسلا عضوم عطقو كفلوم هرۈكە تناسب كحراش ردهنساتعم

 | داضااذا هدپبعوبا هه ش زولوا كد هخلفآ ضراع هرب ناننناوار بعت قلیغاقوب ك: هباددارم هکر دقلواراوسلا عضوم
 ریشلبا تب دنباک ان فن فم هل رادع فیقوتاتللثف قوفالو لشن ادعي و تفولا صوم فضا ةفظوالا |
 یقیلعت (ویقولا) زوتاوا لاتا قر هلواردنصمو سا فیقوت هداشنقم وب شپ ردموسرم هرزوآ هجو ون ید هد ساشا |

 (ضذولا] كلا میان قیف و یارضنلا؛فقو لافبهتسانع»قلوا هدنتسدخ اسلک نلارضتردردصم ةد زو

 تره فذوتو هفوقول یاهثقاومنت فقوناه لاقب هنساتنعم قوقو لحردناکم ما هدتنزو سلع |[
 لوق حر دق هلو یرروکوب شوبهک.دونشید هزازب كکوج یکی نالوا هدنراروکوب كب زفلا فقومو ردبذآ لر |[
 ذنب زو كتاوشن نافقومو رد نافقوم هنالوا هدنفّزطیکیاروسید هزفحروقحنالکهرزژا یاب كکرکوبهدروک |[
 نوفقولاهتنح دما لاقیدونلوا قالا هنساضعا نالوا مزال یرامطاانو هتب زلاو ة:زوکل وف لغ هنلاو ||
 قالطاهرمط ییا شبا هطاحا کیک ج وپ هددعتمو هراهظا نم اهل دیالامونیدیلاو نیل او مدل او هجولایا |[
 تالوآ یر نطر ار ندراصنا (فقاو)دولوا لاله هدکد ننکو زولوا مرتوکی ج اض هدکد ازوب بولیکع کروتلوا ||
 زان بو نالوا لزب هج ی هبوت هرکصن د کد لیا فلخت ندازغ هک نقاولاةيما ن لاله ردیفل شیت آرمان كلام |

  زوماالصا ةد تثزودا دش (فاقولا)ردسیعسا یسرفكمراد نب لشن (فوقولاوذ)ردندزانآرتیرب كنيفلخت ||
 رهان هیز او ن اتمی! فاق و لجرلاسفپ روسنید همدآن الو هرزوا ناو قفرانمناد بوبا لع هدضوصحو |[
 هوا نتقول[)ردیعسا لیقحرعا شر و لاتقلا نع مهیا فا آو وه لا قب رونید همدآندباضارعا بوتاورک ||
 هدنرزوا كکرک وا تشوآ ورود هریک نالی:راص هیب رولوا مساو رد هنس انعم« یهر ولم ركز زدم هانهد تو |||

  قجهردنراف كلوجاب رسکكراب» (فاقیلاو](فقیلا )رونی ناتفقو هتسبکیآو هفقودتیرره-اریکسییانالوا
 هدننزوهنیفس (ةغبقولا )زاردما نیکسن یت دح بوردنراقهلکذآ یکلوج قج هشاطبوبانیق هک روتیدهنس را ج اغا
 وان هلفالوارداف هک ندن او بودی او ارفنشابیقرپهلفمردشقصراب زات هک شی هننسبک نا لوش
 شراوهجالا هلی رلکنب قآیرغوط هنجیوا تنی راقلوق هکر ونشید هنآ لوش يد تازو طعم (فقولا) لو اراکش

 نوا ضایب نات وقس اماکن را دنذا نلعا ناک اذا فق ومسرف لا لا هزوالاح تول كتب رار ئاس تولوا ||
 فلت هذوکه دن راوف هکر ونید ةزۈك و ذنمېك ناني لۇشو روند هکشا شه اغ هلبااغغ ىر کد یرالوفو ناکام ةا
 .دمزآشلوا هاک ۲ هیدتسنوکیندافحو:قیافد شب هب رجت یلاع لاوسا نشر وب شعشاودلوا ترج فلا ولا |
 .هدشزو لعنت ففوتلا) ووسنید مقوا تانلواوا برض هدننوب ؤاراغو ل بریا فوم لحر لاتر وش |
 | قلاق بوناک هدریزیو الماذااذکناکع فق وتل ا فب ردهنساسنعم قمروطبولوارظتنم هن هتسفرپ هکر د کم ولت |

 .دوخاب هدلحرب هدسننزو هلعافه (هففاولاو) هلبرسک كواو (فافولا ) تستتاذا هيلع ققق وت لاش ژدهتسانعم
 ییدآرب وهعموه فی و هعد فقواذاذموصخوآ تب رح ق هفقاو لاتشب ردهنسانعمكعشدیامارآورارف هدتنوصخ

 هدشنزو لعافت (ففاوتا)هیلط هاذا اذکنلعهتنفاو لوقت ردهنتسانعم كمردنب مازآورارق هد صوص خر
 ودهنشانعم كيا یتقوقو كمدآ ارت (قاتیئسالا) افقواذا ل اتلاناغقاوت لاعب ردهنساننع» لمشدنارا رفیخدول

 | روت هل هعشودو هبهرفص نالوا ندنبشبم هل نوکس كفاکو یتفذلواو (فکو لا) فوقءلا ها ًساذاتنقوئتا لوقت
 فکب تسلافکو  لاتنقب زا هنسانعح یا تویلماطهنسنرب «دنیشززو راک ذن فاکو توفکوو فو ودتاتتمطن |[

 کو اع تاب لفکو الان هزدهنیس نعمت فک و هلن نکن همه ,(فاکنالا)هرطقاذا اک وتو افیکوو اکو
 افاکیا راج نا فک ۲ لاش ردهنسانعم قمرواره*هبک مو مالا قدعفوااذاهفکو | لاقىڕدەتسانعم قوق ههاکیمدآربو

 قوح ك یدوس هدبتنزو نوبض (فوکو لا )ر ذ نیم هنتخارمم ونب ییالقنا هغلا لو او هداروب فاک الا هیلغ عضواذا
 لاسقب ردهنسانعما لا! لوابعو لینندقح هلته (فکولا ) ةرب زخیافوکو قان لاق زوناوآقالطا هیمقان

 س

 فکو
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 قاطو چ ردهنساینچم ناو طرتشو مع و دمع هغیظوو روید ڊا تسرواکا هدییراف هوجو قزروا ماعطنم
 لاق ودهنسانعم بی بط یکی شرت طرشو دهعیازییطوام/: لایق هنت رد بفطوو

 ل ! رد هساپنیم لک ن وخوا نیر قوا وخر دیو هلعافه(عفطاولا) هفیطو موب لک قل نوعا ذا هلبفطو
 مال او و لباس حب تینالبو دامان مانا ردینت ماچ توام دتفاواذا مفطاو

 ها وکس كابیعو ی لواو ,(فعولا)«هبعوتبا اب ظوتپا لا نقی رد هتماتضم قمالباق فایل
  ۱لبیک اواو ولکیفاعو چ هلوادولاق بولبکبهدنرزوا بوم ج وضع هکدوسنید هر هجا اب لوش

 | .هدیبشزو یودو (فوعولا  ritفعضاذا اب رعد مریم بچو لآندونن اعم قلوا سو

 | دوخات كما 2 منی هنچر اپ ەچ چو خابا یکتپ و لوش هلی كوچ نیو بو او مولا

 | بفمض فوغوو ی یدوقما هل یانراخ تنمکیو .كغالغوا کرا نوا قاشا بیچ
 | لاب رد نسا جم ات رکی اتع ری عفعوو بفعضا افوغوو اقغو دغی «تسپ دغو لاعب ر دونیا تدب
 رد سم تورو هیت را دجاج نیجتروع برک ننه (هاغیال)ادعو عیسی لجرا فغو

 هرزوا روک دم هجو قایغیا ةداروب ماز هکر دپ رخ ل چ زال تت : عاج ادنیع تیره ادا هر تقعوا لای
 داومهنافآ هیرهوج هدهچ اتیبد غیب ناس تن هد انها سم دام زا ترا یدهلیارببضت اپازا ترا

 هکیبلاق ردهدقلو اره هننازاییج فعلا ین نفع ید ییودننک ناب نکیشلپا لاا هدننصونصخ

 ی ند نهر نالوا ییسی لب هد | دمدقم هلچزا رينو نم دهی تاس مما يبهدامزاهترا و وبا

 | رو عا يايا وڄو نه نم چنو ھاو دانا هر هاوانک مال تر »سو هات
 فعوآ لات ندهن انجم اترك هلنغربم قاغباو یدنلواهجیرت ةرزو|موقرم ەچ و هلن ول ونمرم لترا

 اراسان لچ یا ضغوا لای ردنا مم, جو الی وراوب ندب اهدنا م ردو بمتیو عرهساو !هعاذا چرا
 | | كعماعطربف كچ هتزو شا ذا لچ را توا لانمي ردمنیانعج نو ارو شاع پولوا زمہ رف یرون لز وکو ایپ عت

 | چ اب قیولوص بوندیفرابصیناد بلکو هبنکیام مایعذعلا نم لک اذا لج زا فغوا لاقبردهتتسیانعم
 هنخو ادا یب 5 دی سوم دات يابن یرلکدیدیمع>و تهلاذا باطل! فغوا لاقب
 اروتقاطون کل بردی کیوسک لب شنود نیک هلنوکس تافافو یا(

 رب دیدآ مضومرهدرم اعخیدالب و ردیدآ هی نفر هینس اتضق صلاخ ه دنت قرش لدل خب و هد وب دب نم هل بفقوو

 | ږولوار دوم تقوو ردقج هو زاد كد د هنسهلوټمرومدو زونپ ۍبنانلب اق هنمهزوچ ټن اښلقږښقوو

  0اوو بدار تو یی فتومهبتدلع یا قو تو لوقت دهان« یمردروظب تی یه
  etreeاإ ردوا غابا جاس دوخاب :هرنواقاچوا یکلوجو حج اچ رد رات نی

 | لوح هی دآ دارو هنکسو سا اذ ردقلا فقر لاق ردلیچتبم هنس انعم كل هړکیمنډق دانید
 | قو لاق رول تتسم دنیا نعم كابا عظم هنهاکی دک یدآ ووز هن انک مرد کت جا هدر خابا چاس
  ۱دوتوا رعت كلبا فو لام هکردهنسانه«قموقینآ ینانلاهجو یلعاندازنشومت یکلسیرو هعلطااداهبنخ لج اتالف
 | افوخوفس لج را فدو لاقب ردهتسانعم قغروطهدقابابونلک !هدننزو دوعف(فوقولا) انتجیارا هل فقو لا

 قیا هفقوا لاقیند هبنب انعتقمردروط هل مک تن + هزت (قاعیالا) اتم اهاداذا  ENSاكا فو قلا

 فلو ممیلو نک اچ پویا غون سیدر تفل فاقیا هدا خو نک اچ میچ ناز دل مو ا اتیا
 فقوا لا ري هنه اعم كيکزا و :سولیکچ نمشزا ی دلشیا ال طمو تکساذا لج زا پفقو]لاقن اهن تانعم

  ۱[بیفوتا ردشمالو] عت هاوز هدادعام ندرمخا یانعف یس "دام فاتناهدعصق مالکوب علقاو كنم ادایمالانچ

 نونافو هماقا ناف و و لاقت زدهنیسآفم قمردروظ بول وقيل اهبتقانا داب  i, ners ۳قفط, الب
 لاقب ,ردهنسانعم ق شنی ةبا هنق نرالا نوت اخو فقولااې دىى لÜەجائاةآرلا قو لاقينر دەنا |

 دزالب شلزود ناب شرو لا تاتوت شن نم دتناخ كبك مث خب كباب وام طغناذا ءا ابا دةر لا تقف ر
 | ءاي ظا امد نم ءازغ يف نهبلعچ بقع نم غیاضءاهفتاط للبعلفج اذا بوقلا فو لاقي زد هنس انە كرو

 [| كياواغقو هل لعجافا سل فو لامقب ردهنسانتعم كلتازاورب ندزونپ وب دوخاب ندرومدیع؛فقو هناقلقو
 || یسل بت هانی دی نیل بیت تار اکو چنو . قس ونلکنو ینراا نوه تكمابلیاوادجو غاب توضب یتسص

 ۶ ادب
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 انار دار هل مجتوتاکا فویلکریاو 43 وا الصا ندرل هنسن کیک لغو ا ېوشوخ یاط نالوا بوکم عزونهو
 ۶ شل هحب وتاذا ملا بفصو لاسق ردیاهداجاو فصو یرسو یشم هک اب وکردلبعتسه هنينانعم قلوازدیکهنلوب

 | فضودنف نهفاذه ةراسلا نسحیف ذ خاو هج وتادارهلل لاش ساسالاقو قو حراشلالاق ةهرمسلا نسحنم
 | نوسلواافصو كلرکو ءادتا كل ارکرد هنسانعم قملتفص هدننزو لاصنا (فاصتا/۱) داجاو یّسلا فصویا
 ۱ ناو فصو :ییهتسلرب هدننزوندا دش (فاصولا) ةديجلا تایفصلا تفطر ۱ ۱لاش و بففصد | اف هفصو لاعب

 1 یفاضووه لا ردناناب و فصو یمن هرزوا نیل و همدآنالوا ذاکر اوفراع هدنصوصح

 | ندید ذراع نب كلام نمسا هکیدیدراضعب ردبقل كنیرب ندب رع تاداس فاصوو فصولاب فراعیا
 | نوسلوا زكر ن ال غو دلز<لوئیدهزاکتدخ هدننزو ربما (تفیصولا) ودندندالوا كنآ یناص ولا دیلولا نب هلا دبع
 ]| فیصو ات لا ةي زولک فّاصو یعجج رونید ید هغیصو هد شوه هکر ولوا هاکو هدننزو ءامرکر ولکءافصو یعجج
 1 كنه (فادضخالاو) هدیشزو ةفاصل ( دفاصولا) هتمداخ یا هتفیضو هذه لاش و .هتمداخو هنداخیا نالف

 || هفاصوو فاضیالاو ةفاصولا نیبیا فیصو وه لقب رونید هغاراکتمدخ ردراعسا ندنظفا فیصو هلن سس
 || غلب.ذا حالا بابلا نم ذفاصو مالغلا فصو لاقب رد هن سانعم دریا هنسهترک قاراکنمدخ رولوا ردصم
 ۱ اوقص اوت لاقب ردهنتسانعم كم دا فصو هنبرب یرب یب هنسنرب هدشنزو لعافت (فصاوتلا) همدا دخ

 | .ردهنساتعم كلبا بل كلما قابو فو یانتینرب ند هسکرب (فاصينسالا):اضعب ر مضعب دنضواذا* ملا ||
 كنار ا راو یدنازازکد هکر درد صم ةدننزوا هدف (ةفصلا) هی عتبام هلفصی نا هول اشادا نادلاوفصوتسا لاقي
 کمر با هدارا عن هکلب رانا نازم ینآ ن وتوج ها تفصو یکداوسو لع رونلوا قالطا هیانعم عاق هلمتاذ

 1 لا یانع کرد حراش یکی راهلکهبشو لر دنرابعندناكک نالوا عج ارهرانا لیت مجانعم .دوخاب لوعفم ناو
 یدنلوا لاستسا ینب قربلوا منا هفص هدغب ندرازدصم هفصو فصو هدندنع تخا لها ردهدندنع نیملکتم
 از کند یهو یاب ال هنلاعو تابثو ر رقت هدنفص هدننف نینوحو ردتافصیمجم

 ح EY نایلوایدوحوم لام یادنکم دارب ردندنماکحا هیهقف تکه کردشابا توکس

 ۱ ةياهنلاق لاق ردنرابع ندکلب ۱:ا عیب هب یزیشم لوا بو دیا را دنو ارتش ثا ندیکی یتبشلوا هرکصندکدت هزکصندکد تا یزشن ساک

 ةفصلاهعا نال كلذ هل لبق یزنلشلایلا هعفدبف عاب هدنع سلام عيد ناوه هغ هفص I e عبنعیهن تن دطحایفو

 | هود لبسك مه (فاسشیالاو) لوكس تاهبجهداضو یتفدلواو (فضولا) كم هزاسیخالو رظنریغنم
 وود فاضیاو عرساادا اناضدا فضواو اشضو فضي ریع,لا فضو لاق رد هتسانعم كما تعرس

 4 ۱ هلنبتعف (فطولا) ضکراف هتفجوا اذا ریعبلا تفضوا لوقت ردهنسانعم كعرو هلدعرتس هلکلیا مادقا بويل

 || هیبجاحر فزکا ذاا فطو فظو لج رلا فطو لاقب ردهنسانعم قلوا ناوارفو روکی رلکب رکو یراشاق كمدار
 | هچرادقمر هدسنزو هبجو( ةغظولا) زنا اذا طلا فطو لاشردهنسانعم كليا لوزت تدر رومعل و هبئیعو

 1 همدا نالوا زوکی رلکب نکو یراشاقردنفص (فطوالآ) هنم لیلقیا رعشلا نم هفطو هيلع لا رود هحاص
 | دونلوا قالطا هثبش نالواهزوا تاراۋ تک ابقلطمو نینیغلاو نببجاطار شكلا یا فطوا لجر لاق هرونشد
 1 ۱ بفصو هباحه"لوشو ردیبب نومك فط (ءافطولا) "یر یافطوا شعلاش و طرح یا فطوا مالط لاسشهنیو

 || یمجو اود یتسرتغا- لوف لانا هلوا ننقرانض بولوا نام نا جم یرلکتا ندننزفکكنب روم هک ولوا
 | دمادلاوا ام زكا ة بجرم ئا ابافظو بال اقب نوسلوا رکن وسلوا دن هضلیخ ی روغ )رکهلوا هرزوآ
 أ مما ها هيچ»یاط (فیظول ) اس هلی دتلیباذا هكر ع فلي ابق لاق و مصقوا اهر طل اط هدف اسلا
 كجا یروقدا رم رهتیاامیراربد هلا بکر وب هنر رەنا كننکناو كنلوق كنه ادراسو هودو شنا هدنتزو

 | لنالاو لیلا نم قاسلاو عارذلا ق دنسموهو هفیظو برمط لافب هلنبتعضرولکفظوو هفظوا ىج ردقج هلوا
 | یشلا یعیوقیا فیظو لجز لا رونید همدآ نالوااناوتو یوق هدنصوصخ كع روب هدرارب برنمو اهربغو
 | هتمو ردل تیم هنسانعم هقیرطو هربنو شخلراطفو شمل هیص قار هلواذوخ ام ندل وا یاتعم فیلظوو نزلا ف

 | واو (فانولا) رولوا لمعتسم هذا نع هوپ د قاس هک تن اضعب اهضعب عبنیا فیطو ىلع لبالا تاج لا |
 | هنفیطو ارا وطو" هدبفرصفادا زىلا فظو لانقننددنسانعم قاق هصق زیغاب ایا لنهود هلینوکس كناسظو ضف :

 رد هتش اشا كتکب ولوا ملات هیسکرتزو هفیظو باصا ذاربعبلا فظو لاغب :ردهنسنانعم قفقوطدوخاب قسروا ||

 هدفولع یسهلوقم :قژرو مای نالوانیعم هيمو همدارب هدسنبزو هنتفس ( ةفیطولا) ممعبناذا عوقلافظو لا | ۱
 دخ

 روند"
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 قجا هدشنزو نس (تفخولا) مطمل رم هتفخو ام یهو مطا هفیخ واه ماخلا ناك لاقت روسشد هنبام)
 نوصلدلوا دا طلخ یتالدمهیدنک یکی کی دنیا طاح نا هسکن کود نک ماخ زونلوا الط طا یک نادانو |[

 هکر تاغطابسارعاهزوکر فخ ومو ˆ طنا ی وباجر زاتفخ وب نعد قحا ی فخوم لج ر لای هنلوا قالطا
 دیبا جالو نالوا زسا لوق لع رار دنا بیرت هلککود عا قاتص هنرزوا هرکصددکد زا هدوص نسی وقذرغ ون

 روشد هب وص نالوا ااف یرومانچ فخومو ردماعط یرلکدتبا نشو 7 هلذغاقهغعاق ینامرخب دوخان نونشذ

 هب هطناح شهلکید ندنتشیم هدننزو هرعت (ةقخولا) رونلوا رییعت لیشخ هکرونید ةراه یرلکدروشس هب راھ النو |
 كيولو N WE برد هنسشانع ق عاق قابا هدست :زولاکبا (فاختال) روشد هو تب ۱
 حل فدو لاق نددهنسانعم یا بو را یاب ۱ هلنوکس كلادو یف وأو (قدول) یدنا تفت ۱

 / /ةفدولا )روئشد هزاتسنچب لشب نی ع هدتنزو هنیفس (ففیدولاو) هدشنزو هرم ةفذولا ٠ هلقااذا ءاسطعل هلو ۱

 ندیدنکرونلواقالطا یا هدسننزو بارغ (فادولا) روند وه از شوهر هنتوا قجتادخب ناف |
 لا فدوتسا لاق رد هنسانعم قفلءاط ىنغان ا (یادتسالا) نوڪ کیدا نالیسیس هلوقم یذمو یم |

 كلبا عج هدنجرنوناخ ییسینم كلراوهنع ثحاذا ربا فدوتسا لاقي ندهنشانعم كلبا بنقتربخو اهر طقسا ۱

 ۱ لاشم 0 و تر ال فدو لا رد همان قلا طو ان بازافدوقش |

 هننیکو ت تیفیکب وردلاق ییغانق كناق دوسو اهجرق لجرلاءام تمجناذامآ لا تفدوتسا لاق نخ هنااا

 ندةنلشپانعم قمعازوا تاسو هیلع هراس عفاذا ءانالاق اتل فدوتسا لا ردهنساتعم كليا عالطا ۱

 رنا قد وت ل اش رد ةن س انعم قمردشوروص یرحز تو لعفت (قدوتلا) لاطاذا تاتلا یدوتسا لاتقب |

 | لطاقوف لاغوالا تف دوت لاشرد هنسانعم قمقچ توغآ هنسلسهمت كغاط یرلیک م عاطو هنع ثحاذا | ۱

 تانونمنرن هدشزو ناس (نافذولا۱ .لاساذا نائلا تاسلا نم فو همغو صنف ذو لات ردهتسانعم كلبا |

 هناثايح ىا ةندملا ىلا" هجرخ نافذو دعبم م اب مالساا هبلع لزن ثلا ينمو روند هنیارو ظزوتمو نوا
 قرهدانوا یرازوماو دقکبنص رام دای لاضنلاص هدننزو لعفت (فذتوتلاو) هدننزو لیعفت /(تیذوتلا) ةناغرتتو ||
 فد وتو نالف ف ذوب اعقب ردهنسانعم كع روپ یتزبت لوقللعرذیشباورو اداووهز هک اذ ةن اعم كعب رو |
 فرولا رود هرکذ هدننزو بارغ (فاذولا) عرسی وا اڑ هیبکتماک حوو طلا بزاف یشع ناک نا ۱
 لظلا فرو لاقي لام ردهنسانعم قلوا خوق هکل وک دننژو فوقو (هورولاو)هدننزو | درو (فی رولاو) هدننزو فرو |

 كەز (فارالا)زونىد ەتى ر هغ: كدن از نانکلرکح فرو داتماو لاطو 9 1 !اذا افوزوو وو اش زوو افزوفرب |

 یهنسنربف روتو فرو نعم فرو لظلا فرو لا ردهندسانعم قلو يق ± کوک هدرانون (شیروتلاو) هلن تشک ۱
 اهتعصاذا ضرالاتفّرو لوقت ردهننساتفش كلویر و دتصصمازآا فرو لوعت ردهنسابعم قفروص بوما | ُأ

 هزوکه ناب كج راش رونید هتوا هزات ولتوارظو تبات هدننزو هدع (تفرا) هتسانعم لیتر ونلد هنافص ,دینزو هات (فرا)ا

 تعرسو هلک هدشنزو فرو (فنزولاو) دن اوکس كنهج*یازو یتفالواو (قزولا) ردلوقنم ندردضم |

 رولوا یدعتمومزال هلغلواهنسانعم كمردوباو غزعسااذا اش زوو افزو فزب لجراافزو لانش رددتاضم كاللا

 (فزوتلا) ردهنسانعم كلتا تعرشو هل ئل ف وا هلی رمسک كن كنءزمه (یازنالآ) هلمختسا هتسا |ذاان الفقزو لاشب

 ردهنسانعمكعزود هیناخ هاخراعهخولار مدزو لعافت(ف فزاوتلاو) هلتتتژو هلعافم(هفزاولآ )رد نزن فازرا

 ضف كواو (تفسولا) تاعفنلا قاودهاناذا اوقراوتواوفزاو لات اردنا هاب هدر وراسان هدد راففر دهن

 تلزهدیکه کر وشد هرلقالتح نالوا ادم اما هدندتل رغصو ةدزغلب وا هدقدناوات ورو ەود: هلن وکسن كيسو

 ۍشلافيتوتیلاقب نادهنیسانعم قلبو نو تق داونلو اچن فز هد بازو لمفت غوت روا ای هنشهدوک نوت |

 تیاغب لوق ىلع رد هنسمانعع قمالتح :تولب ران اتهام زاب رفصو یرللب لا ندنکلژ )زوم 2ك تكنهودو رشفتاذا

 تضخاوا فسولا هیقرهظاذآ رخ لا فت وت لاقب ندهنسانعم لب كوو فد یکی كبولنکود نبوت یکنقا هلذَعل وا

 ۱ یهنسارب هدنزو هدع (ففضلاو) ةلییوکس لداصو خف كلواو ( فصول )دذا تان لوالاهر و ذم ةسو نو
 لکته

fmtقالاس نى هدننزویذح - (فذولا) روند نیاز ےس كناوست دلش نان دم لاو واو  

 | افصو هفضت ىشلافصو لاق ردنرابع ندکلباناس و دادعت الع اشلخو اقلخ هکر دهنسانعم یاتفص

 س

 نوک و نوو هنعب یکه دعودعو ردرازذدصم دفصو فصو هرژوا نوک نام ەخو کود حراش هتعناذا 4 دوو

 ها ردنفدار هروکد غلوب کل ربا قزق ندی نفسو تمدن ب قالوا قرا میاعز نو



 كمردش هززوا یغابا جاس یکلوج لينوكس کن لم یانو یو او( فّولا) واولا لصف یلاتهزوعب نت |

 هفت یاعآ هلروک, ذه تالبنو ملت و هپ زتطاذاافخو هفخم "یمط+!فخو لاق ردهنسابنعه قم رقحیناها |[

2 

 ؟ حر سس ۳۳ص . :

 | یس هيف میم هدنیبهماسع هلیادجف (ذقیللا)ردیدآ هغلقرب ندنلاعا می هدنمب كلذكر دیذآهعلقرب هدخاط ءانبص |
Tia TR 3 4۱ ۰  

 [ دازاذا هيلع فت لاس رد هنشاشنعم قلوا نوزفاو هداز هد زو لیعفت (فیشتلا)رددا كيوصو هدندروب ۱

 ]| رد ززجینرت مزب نالوا باوص ندشلیادارفا صوص بیکرت نوجارلنوب هلبعهو یابینرا»دامتفیننو هفانایرهوچ
 ندشلبا عاسبتهلیلخباما هقشب ندنکی دلبارظن هن راظفلیرهوج هکربد حراشردب واو یوم لرداموباریز
 ارضاذا ثلاقلا بابلانم اهن لجرلا فن لاقب رد هنسانعم قلوا تارح هلباوکس كناهو یتقف كنون (فمبا)

 || ددنسانعم فثو (فیتونلاو) هلل رسک هزمه ( فاتیالا) ینناهللعجاذا افتوامفشردقلا فو لاقب رد هنسانعم
 [فوجولاو) لبه لواو (فیجولاو) هلینوکس كيجو یخ لواو (فجولا) اهفنو عام واو ردقلا قوا لاقب
 افچو فج ثلا فحو لاش یک یسماش وا كروب ردهنسانعءقلوا برط ضم بونی د هنسنرهدبنزو فوقو
 | کر دیتنروب هکلس هکلسدازمکرونید هنشب ور هنوکر كندو دو تآف بجوو فجوو بر طضا ذافوجووافیجوو
 | لیلا رس نه اكر ضو او افبحقو انفجو رىبلاو سرفلا فلو لا ییکیربکراد لزبمرونلواربعت ق لاق ەكى
 | یرسا ادا هقجو ال ارد هستم كتر وب هززواروبنمهخو یهو ددوخ اب یا هلب رمسکتنهمه (فاسعتالا )لبالاو

 یقحولا) هب بهذاذاهدآّوف بلا فجوتسا لاقب ردهنسانعم قلا یلکوکتاقشاعقشع (فاسجت-ا/۱) فیجولاب
 فحو رعش لاقب رد هدا هلنېتک وروتد هجا نالواروکو قوچ بولوا هايس هلنوکس نهم« +یاحو یخ واو
 هه وصور دیدآ ی ملق كن هدک مانلیفطلا نب ماعتفحوو روسنید هنب داق شوق قوج یب وتودوساربثکی ا فحوو
 | قمروا هرب نسیدنکناویحرب دوخ اب مدآرب و نار ئا فحو تابتلا قبرونید هنابنولتوارطو بات یکی رک شات
 | اتع تاو لوقثردهنسانعم قلوا نیقب و ضرالاةسفنب برضاذا اقحو فح ریعبلا فحو لاش ردهنسانعم
 | كلبا تعرسوانلزواندصقیاانیلا فحو لوقت ردهنسانعم قوا ناسممسو لب زناک بویلزوا یبهسکرب واندیا

 | فحاوو فحو حاج لاف رونید هدانف قوج ی وتو یکلی (فجاولا) عرسااذا هبلافحو لاشردهنسانعم
 | ؛لیسکیا بولب رشق یشیکیا ءلراشیاق نالوایرلظاب كنسهشوکت رد هکر وسنبدهیهخوق لوشو شی رارشکلآیا
 ناوآ فو زوکیاصو توا هلی كواو (ةفوحولاو) هدسنزو هفاطل (تفاحولا) ردیدآ عضومر فح اوو هلوا شلاق
 | تشاور غاذا با رلاو ماسلا تاللا نم ةقوحوو ةفاحو فحو ورعشلاو تابنلا فحو لاقب رد هنسانعمقلوا
 | یعچچ هیلوا قلشاط هراق نالوا دروب حب هیوا هرحنکل روید هر ولشاط هرق هد شنزو ءارج (ءافحولا) هلوصا
 ییعض كي*(فحولا) ءارج یا ءامحو ضرا لا روشد هضراولفارطلرقو هدشزو یراحرولک اخو

 | کچ هیلبا مازآ یکی ل آهمرواو لتغآو همدا نایلوا یسهنسن كج دیار سن ندنسهلومرداحو جاغاهب مسکتناحو
 | نادنکی دمو و تحار هیعود ندا هلوربهیزوا هلغلوا قفاومان هکروسنید هنغاتب هودلوشو روش هیمودناسیلوا
 | ا | لیقع هدشنزو زیب ز (تغبحو) كلراسبلا فحوب ناکآذا فحوم خانم لاقي هلوارردلاق كإاج بودیابرطضم

 | ةفح و تعهع لوقت ز وابد هسس هلیسضف كؤاوت(ةفحؤلا)ند عما یسنرف كن هبسک مان لبفطلا نیرع دوخاب

 ردبسیجما یبیرف كن هسکمان سالج نی العو هلب رسک واو رولک فاحو یعجج روند هیبقءا بسو انوصیا
 قمزوا هرب بورذلاق یی دنکهود دوخاب نابسنا (فیحوستا) رد عضومرب هلل رسک ك واو (نهقلا فاحو)
 لجافحو لاترد هنسساسنعم كما تعرمسو ضرالا هسفش برضاذا ربعبلا فحو لاقي ردهتسانعم
 | لاتیردهنسانعع لسک هقوحتیبب نان یقواصعلاب هبرنضاذآهفحو لاقب ردذتسانعم قمروا هلکنکدو عرمسااذا

 | لجرا فحوا لاقب ردهنساسنعم كلبا تعرس دوب هلب رسک ەز (فاعتالا)هرفواذا رورطاوضع فح و
 | اهکرابم یا لبالا فجاوع لاب روند هرب قجاتب هود هکر دیعج كفحوم هلیعتف كيم (فحاولا) حرسا اذا
 | اكر قرابفت ال ثناک اذا فاعف مبقان ابن روضید هب هقان نابلریا ندنغاتب هلبرسک ك بيم (فاصلا)
 هکم هدننزو ریما (فیجو]ردیدآ مضومرب .(نافحاو)

 (فحت ول لردیا الا هشال هباروا هکر دیدآ عضومرب هد
 ۱ معظم

 تست سس

 لتخوز توکودا نک ماح هلناوکس كن هبج*یاضو خف واو (فخولا )نو شد همود لوزهسو قیرآ هدنشزو
| 

 | ردهنسانعم کیانی رکذ داری و ج نلناذا یمططا فخو لاش رولوا یدعتومزال هکردهنسانعم قاقچ
 فخ وا" لاتشی ردفدا ره هذلوا یانعم هلبافخو هلیرمسک ك زمه (فاعلالا) مهبعب هزکذاذا االف فخو لا
 یمطخهدننزو فیش (هفیخَولا) عرتمااذا لجرلا لفخوالاقردهبنسانعم كيا تعرسو هفخو يم يبطل
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 هناعل



 ی
Not 

 | [فکتب)روئید همدآ ندیا عانتما ن د هنتر شان ندنوخاو خامد دوخ اب ندبتیجنو زاعودلعاف ناد ق ةلاف کا
 ندعضومرب هدنسهیحان لب هدننزو ریما (فیکن تاذ )ردیعماربمارب ندتبس هلیلقربج و ردیدآ مضومر هدننزو من |

 ] (فاکتالا) یدلبا مزهنم ی هناکونب یسهلببق شی رق هلسغلوا هاچ هدنآرد روهشم موی رب برغل نوب (فیک وب
 بئاغو هتفک ییعم ثیفلا تفکا لوقت رد هنتسانعم كلك نابنبس قعد كمك یرومب بدو هدننزو؛لاهتفا

 لفن هرخآض را ندضرازبو هفکعع هرثا فکتنا لاق ردهنسانعم تلمروس رول وب هنب هدر قشموب یی نالوا
 لاقب ردهنسانعم كلبا ليم دتر و ضرا لا ضرانم اوجرخاذا مولا فکتا لا .ردینسانعم كلبا جورغو
 .ییتشو یم كنون (نانغکسنلا | کتنا ادا لبا فک )ل اق ندهنشسانمتالزوج یکون كسب او لاماذاهیلا فکتتا

 كنهکح هکر وند ذنب نلکک هکح-یزوینس یکیا ندنرانهج وضو غیا كن انقنع دناهقفو هل نوک كفاکو |
 «دننزو بارخ (یاکللا) رب لسبق هدنآهکر دی رب رولک هب هسک كنفرظ تسوا ك هک هفقنغو رولوا هدننساهتتم |

 بولو!ثداح هدنرغ و کت هود هک دضرموب لوق للغ ردناثب دن هدنزب یرلکدید:ناتفکن كن هود هکر دیع-ا مروزپ

 رذهفوکنم یوم روند هی هود شمارغوا هنتلع فاکن (فوکنما) لاربدیضرم كربنز هدنکوتردیا لاله تعانسرد
 ترهط اذا لبالا تفکن لاق هنسسانعم كمرولبراب رموپ یراکذید فکت هدنرخوب تن هود. (فیکتلا
 روند هرا هود ندا روهظ یزلب روت همزن هدرخ ەكنز غْ هلیس ةي لعاف یا ةفکشا اه ناف

 هتفکنآ لوقت ' رد هنشانعم كلبا هزت ند هن صبت قحا هنلوا تیجو راع یدآر هی رشک كن همه (فاکیالا
 ندنافصصااقنو ندها شاو دادنا فاکنا ه دنتمج الغو لج نح تزضطح وا هنع فکتنسد اع هه ریا
 هنمو .ةياهنل ین لاق ردشلیاتراشا هد جوب شا هلکنوب فاومردتزابع ندکلیا سپدتتو هبژ نیالعاو لا تاذ
 (فكاتلا] هسب دقتو ههم زت یا ءوع لکم هنا یاکنا: .لانعف هلا ناعس لوقنع لنس مالسلاهیلع هناا
 رد هلبسانعهراپکتسا (فاکتنس الا )هارواضتاذ| مالکلا افگ ا لاقب.ندهنسانعممالکل وا دنا هدشنزو لعافت
 لاق ندهنسانعمقلوت ندن روفرا هتبهدرب قشموب هزکصندقدلقیوابیزیاوریکتسااذا لج لا فکتتسالاش

 تكسکون هد زو فوج (فونلا) ردیدآ مضوفر هدننزو سالح (فکس) لمس ناکمق هضزنعااذاهرنا فکتشا

 كنیچناتخ ندروک دم ناز ےلو روند هثیناز مع كناوسنو ردیعج فاونا هنسسانعم یلاع مانس روت نیو ةا
 دذصمو مضاا توصوهو انوضیاافوت تعقسلوقترو سبد هنس نالترمص لوق یلغ هتسسوروتید هیهراب یکی شک |

 قلوادنلبالا تولسکوت هودو "صماذا افون فوشیدنلا نم یتصلا فان لاقت هتاف كمادوبن ندهرولوا

 لاکلاذلاضف نفونو ردیدآ نطب رب ننس هلق نادمه فو عفتراو لاطاذا ریخبلا فان لاقب زد هثساتنعم

 یُملا فان لاقب رد هنسانعم قلوا فرشمو هلاوح هنفارطا بول سکو هنسنرب فو قدیا قشمد ماه هک دندنیفرات ۱
 عضوهر بی رق ەنلابج یس هلببق یبط فونتدوخ اب فونت لوق يلع هل يحتف ك: هیت یاب ( فونب) فرشااذا فوت هبلع |

 كنلظمو كش دعو ك مشاه هکر دب وبن ترض ح مدار دج (فانمدبع) ردیدآ منصر هل یف کیم (فانم)ردیدآ

 ابتلا هب وللثم سېقلا دبع نکآ یدیا كم دیدبع سوا ساق لرید قانم هدننبسن ردیزدب ك ةبالقو لرتسا هغو
 تاک, (فابنلا  ردیدآ هی رقر هدنس هکلوا یوم هلق كبم (فونم) یدنلوالودغ تدساټبف قم هنسهشیدنا

 (ف ًابلا) یدیافاوت یصا كنون و عافترایف لب وطیا فابن ةقاتو لجبلاسقیرونید ههو دنالو دنلبالابهدنیننزو
 هلق كلاب وهدننزو سنک (فینلا )هدفنزو لاعیف یدنا فاوبن لبضا كنو و ردهنسانعم فای هد تزود ا دش

 هخنراو هان دقغنذد ادعا یتا زمو از یا هیلع فی وه لاق و تف نو ةرمشع لاق رد ەنسان عە دايز قت رار دراج |

 | دی یرکب ندنوآ نعد فبنو فلاو فبنو امو فبنو ةرشعلا قب رونلوا قالطا فیت هالوا ازنپرزوا لو ةعزب
 هواندکس وردق هکس ندزون كلذکر دف هج راو هدقجر کید نذد قعر ردقزوب حن هجنراو هزوتاندیمرک, تانک

 لاسحاو لضف فو یدنلوا ماتداو بلقهیب واو هدننزو لمفیدیا فو بن یلضا لس هلک فینوبشاوزدمهیوتیخد
 هدهداحآ سپ رد ردقهجقراوهزومطندنرد هدلوقرب عضب هکه تن رونو | لانعتسا فین ر دق هخوا ندربو زد هني لا ينعم
 فین هدنزواهدقدراو هل وادقع هک انرونلوا لامعتسا مضب هدرارو| نملوا لاسبعتسا فی ر دق ل واد قع ن چو ا
 هدبنزهنو ردیلوق دربف ینا كفلّومهکر ید حراتشیدنلوا طتس هدنلح ینالتخالئس هدانعضب و زونلوا لا عسا

 بولسکووب و قعایرقوب هنسنو هلل سک كن هزمه (ةفانالا) ز دخل رم هرزوا قلو ان ییغ كنس هلک فب
 لاقي رد هنسا نغم قلواهداب زو هلع فزشااذاةیلع ۶ یا یفانا ل اقیاردا هنس انعمقلوا فرشمو هلاوح هنفارطا

 ندنلاعارعترهش هدنع و ردیدآ ك انظر و رونید هیهننیندنلب و یلاع هناضنرو بح (فینلا) دازاذا هیلع فابا

 هوس
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 هثنرلیحاوو فارطاو هث رل تق لی هنتسنر هدنبزو قشاعش ۰( فنافنلا یدنایس هدنناوخ هک شد هاش ۱

 هاب یش هیت نالکرزوا خالد لشانهدسنزو فقو (فقنلا انهبحاونیا.دنکلاو رادل| فنافن یاسقب رونید
 لاقن رهن اعم نمرو اهلا هلوفم كنك و قاززاغ د وجا: قمر هت دش هي هبت لوق لو كني تبیکش هجتراو
 هطظروع ون اصعوا جربوا برن شا اهبرضوا,غامدلا نعاس هر بكا ذا لوالابابلا نم افقت نالف ةماه ف قن
 | | فقنلاقیا ردفنسسانعد قعافوص لوق ىلع ققلروطیبارمشو اهشتناذا ةطیبلا فقنلاقب ردهتسسانعم كد |

 لظنطا قفنلافت ردهنشانجم قسراپردف هح روک یک درکح یزوب رق لهجولاو هجزموا هافضاذا بارشلا
 | هفت قفل لظتا ففنا لاقب ندفدارم هدربخا یانعم هللا فقن هلی مسک كن همه (فاقنالا) هقشاذا دبهلانع
 هد جرفخسب مظعلا كتنطعا ار لا كتفستا لوقت رد هنسانعم كمرب و كيكن وا قهرفچ كلبا هتنسكرؤ

 لاتقا (فاقتالا) هيف هضاب نکا اذآ ئداول ادارطا فقنا لاقت ندهنسنانعم تانوکهطروع قوچ کو
 ۱ قفوفج هومظط لنوکد یبهنسسنرب و هغقنا عن لظنح ا فقتنا لقب زدفدارم هیلوايانعم با فاقنا هدننزو
 | زوئید فی زوب رقلهجولا شلزا هدننزو ربما ES :هجرسااذا شل فقتنا لقب ,ندهنسسانعم
 ۱ ر از اول ەچ هد رخ فوقنمو "هضرالا هتلک اذا فوقن» فوقنضو فیقن عذجلاقت زود هنکدززآ جافآ شع دروفو

 مطلق قیقد یا فوقنملخر لاقی روند هینسک شخوارض یزکب و قیزآیس هرهخلوقیلع روید ذمدآ
 د لاج لا د وئند هي هود كکرا فیفخ یزارطنود یراکدید نبع دخاو هرةصملاو هجولارماضلاوا
 ) :هقوفنملع هب هراد یرلکدید هففنم هدیکرتا رهاظروسد هدص نول زو یفیعضو نیعاډخالا فنا يا

 | اروند هغه نواب شوق شمةچ ند هطرو رونه هلیوسک ون (فقنل) رد ذوخأم ندنب كنهروکذ م ؛ناسعم
 ۱ rp SR ERS (فقنلا)رولواردصلا ۵ هیچم دتر وصوب ردزتاج هدف كون

 فقن رونی هیلکی حاصرظنو رکقوربیدنو یآ یارهدننزو باک (یاقنلاو هدننزو دا دش (یاقنلا)ندعج روید
 | | خلع روند هب یعلد مربع هدننزو دا: دشفاقنو رظنو رب دنوذ یا:فافنو فاقنلخر لاق ردن كنس انعم هضس

 | یغیدلوب فاقن صعبا دنعوا لاّوسلا ىلع صب رحوآربمیا فاقت لاس لاقي ونبذ هنالوانوکشود مک هلید لوق
 | دعةم(ضقتلا) هیلعردقنام ضقش یافاقنصا لاقت روتی دهب ی :رغوا نالوارولآبوراقج هل ندنلحت ییابشا
 | تعد اذا :افقنم ر هيف كلرتو دوملا راهلا تڪ لاقت نونید هنب ر شفاملتون وضشوخ تلج انا ش میهن مدننزو

 | كچوکس نجبرب لوف لح روند هنفجتوب رطاقهنوکربو ولید هننوزپ ك شوفتك دیفدارمو هدننزو ناقه: (فاقنلل)
 |تفوتنلا) ردقج هلوا هرنهم یرلکدید یهام شوک ادو نون زس فع اکو زا هلکفا هکر وشید هنکبک یر روناج

 مدنا هبت كغاط هتاف (ةعقنلا) نان رمحیا ناتفوقنم نابع لاق رولوافصو « هزوکش مرازق .هلکم وب ناق
 | هدکبآغوه نالوا یس هد ام كالا هکر ونبد هنطبخ کالی.هدننزو هظولغا (تفومتالا )ولید هرب قجو زب وا نالوا
 ۱ كنا و كنس رونلوا رببعت ماو وس هدنناسبا یراناوست هرشطردنرابغ ندلت یندکح ندیکی ه هنکضن دکد روش

eeباقنف یاد تاو فاسقنق نالجرااءاجلاقب رد هنسانعم همن زطو بولسا هدننزو باک (قامنلا) هلب  | 
 ۱ فیسلاب هبراض اذا هعقات لات زده انعم قعشزوا هشاب لف هکی که فقاشرولواریصم"ن :ند هلعافمو

 | ماظعلافقنم لجر لاقت رونیذ دیسک شعرولب اجئاج ی هرلکک ندشلئویز ز «دننزو میوکم (فتشلا) سرا لع
 || لاق ؛ردهثبتسانعم كما عانتفا ند هنسنرب سان ناتشورال ندننجو رام هتف (فکن) اه دان یا |[
 ال یف لاش زد ەن دانەه قلق ىرى ند هنسنر و عتتهاو هنم فنااذا عباراباسلانم کیم بک

 ۱ هلبحوا هک هد هرسهح فگنو عچو اهباصااذا هدن تفکت لاش ردهنسانعم قعرغآیلا كمدارو همت

 ۱ كفاكو ىتى كنون (فکتا)رد نک یدرفمزونبدهزانرموب و هر هدرخ هدرخ نالوا هذنغلارا كنغشموپ قلوق
 | كلا مطق ىرو غب و تفك مع لوالا بالا نع افکت ةنغ فک"لافب رذفدار دلا یانعم هللا فکت لینوکس
 هتعطقآ اذا ثيغلإ تفکت لوقت رديبكك ليا مظق لوب ویو ردستلوا عطقننم ندیدنکر و دارم هکر د هنسشانعه
 یا فکت)لثیف لوقو هعطقاامیا نیموب و اهونراس دحا .دفکناعو فال ثيغ لاو كنع عطنا نعي

 ندزوب هلقمرب یتتشاب زوکناقا تفکنو یصحالو عطقالو هرخآ غلبالیا نک :الشیجوا رك لا و عظقنبال
 كلبا لودع,ند هنسنرب و هعیصا هدخنع هاحاذا عمدلافکت لاقب : رد هنسانعم كليس توااج هفرطر
 هثیرا تولول هن هدر قشمو ۰ هرکصن دکد شا ئاغ ینزبا كمدآرو لدعاذا هنع فكن لاق ردهنسانعم

 (تکانا) ار اید وبال ضرالا نم افلظ لعاذا هال لټس ناکمف هضزنعااذا ها فکتلاش ردهنسانعم كعشود
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 دوغا كلنا ازفآ هلباروج وانز هعدارب و الیلقاللقیا لاساذا یتاثلاولوالا بابلا نم ةف اطنو انافطنو افاطتوامطف
 ندهنسانعم ثکودوصوبیع طل واروڪلا هفذقاد اب ات الف فطد لاشردهنسانعم قلک هدول ]با بیعرب

 ردهتسانعم قمردشالیهصیهت و بیعربدوخ اب كلی ا نات لبان ةمدار یدو افت ) هسضاذا, ءامنا تفطن لاقي

 هدتژو هفاطل اطل (ةفاظنلا )ردمضومربهدننزو روبط (فوطف) ب بيعها واز ول اب هفذقا ذاا الف فون لاسقب

 هدننزوریما (فیظنلا) قناذانمماطا بابلا نم فاز یاد لاسقب ندونتسانعم قلوا ۰ هک ابو كالهنسترپ

 لا زونلوا قالطا لب وارسلافیظن همدا جرفلا فیفعو نم ادکابهلتهچ فن یا فیظن ول لانه رذفضو
 تفظن اش رد هنساتضعم قلق هرکایو اب EY يمينا عرش تیشعیا لب , وارسلا فیظد لجر

 کا هفلکنوفظاتف هفظن لاش ردبنسان هم قلوا اتو كاكا هدتنزو لعفت (فضنتزا) هاقناذا ملا
 | رد هنس انعم: قلا همای یپهتسترب( فاطظنتسالا) ةفاظنلا:فلکتاذا لجراا خت يلان نرد همانا
 ىلا فسا لاش و قوتسااذاحارظنا نم هیلعامیلاولا فظتسا لاقب رونلواریبعت كلنا لا توروبسبولبتم
 كغاط هلباهرد هکر وند هاب كړ هنيا هزد ندنرببرمص كغاط هلبنوکس ككنیعو تغ كنون (فجتلا) هنلکهذخا فا
 رولک فاعت ی جی راشب غمشابلاق هک یدک وا نالوا كر هجا كغلموقورد هبکنا مروجنوانالواهدننیب
 نساج اذا لج|تفعنا لاقب رد دنشا تنعم قمروتاهرزوا فعتنانلوا کد مر رک مه (یاعنال),هدقنزو لانج
 هرم ( دم فن فاعن لاتش او دیار نوجا نیک ات نیسهلکفاعن هدسشنزو عكر (فعنلا) تاليعنلا لع

 ASS كغاا دو ښد هنیزوب چا كنسهعصل ر دب زو قا كنبحاص ك ندد هج یشحو كاۋا زو
 فعن لام ژ دیا ث "داحشندحب ارد ناسف EE هبیرموب دساف حاج نالوا: هداك هدوک ناف(

 هنس هلو تكنسوونروا ار لوق لع رود هنسهجراپیردنانلوا قلعت هثسورک دو اه هودو ,ةدناف ةر قع ىا

 (هومناورممعانا) روند هنکبا كسورخورانب وا تونلابص هدنسوریکكرجس بودی مداد یا یژازاسنک هک وشد
 همعتمو فوعنو هقعانْلدا لاق روند هغلوق لوشودو قلاص هلیسهش لعافمس 1 ةععنتلاو) هدتنزو روص

 اهداف تالسیآ قلا ففغان یاس لاقىلۈ شد دن ر نالوا ناسا هک رب خاش ملا هفعانو ةيتمزاسم یا
 لابلا تفقطانم تدب لانش رولو یک هرکتیک ابا کرو اید هنب دیت یروبس ژراخاط هبخغ تابع فتا
 هسک ی کا هدییشنزو هلعاضع (هفعانلا) بفیعد فیعض لاشرولوا عابتا نضل فیعض (فیعتآ) اه ر امش ئ

 | اکلسیا هبف هتضرام ادا قیزطلا هتفعان لو ردهنسابعم تع هل وبر یو یره نوا قمراولو ناب ویو

 انا بکا را فعتنا لاقب ردهنساتنعم تامرولب هدننزو لاعتفا (یاعتنالا) رخنالا قبسا د هدا داو نقلت
 كلبا كرنا ەن شتر همداراو افعن قیئرااذا لجرلا فعتنا لاقت ردهتساسنعم قنعچهز راک دففت نانلوارکذو

 هدنس رتشرد هژبارب قشموب هلیس هن لوعفم ےس ۱ (ضعتنلا )۰ هربغیلاهکرناذا یشلافعتا لات ردهنتساتنعف

 تندمجهنیخو كنون (فغنلا) لهسلاو نواب "دطخاوهو هضعتنلا یلعادعاق هر لو روند هرونسو لح نالوا

 کا درکح شلدالصا هب وصدوخ برد هفغن یدرف رقمروشد ه غچ ر وة ن دیا ثدحت هدنزنورب ك نمسق نویقو هودهلستت

 روشد هرفجروق یرکوب نالوا سم ندرلکجوب یسهلوقم : ءاسفنخ ٍدوخاب رونشد هرغگروف قانالوا لصاح

 ردندانعموبیراب اطخ مفغناب همدا یرلکدنرافحتسا ارب زعرونید هی هلضفیبسهلوقم لوعسیروقناقیج نادنورو
 زا دولوا ضراع قی شسغآ همدآ ۱[ هلسپمادلخ بولاشب واكناهکرونید هکیکلوش نالواهدنجوا تانکیکقاکی هو

 قوچ رفتروق یرلکدید هفغنهدنرانورب كنويف دوخ کود هلنبتعتف (فغتلا) روسنید ناتفغن هنکه دقرط یکیا ||
 مضر هل .دیدشت كلفویتف كنون ون (فنلا) هفغنزاك اذا عبارلا بابلا نما الضعف ريعبلا فن لاقب ردهتسآع- قوا |

 لوفت رد .هنسسانعم كابا قوغس ییهنسنو و اهزدب اذا لوالاباسلا نم افن ضرالا فن لاق ردهنشانعم کک

 قدوسلددشت كنابو كنافو ىف كنون (ؤنلا)رديفدارم هدښزو فن (فیقتآ) هتففتسا دا قیوسلا تففن |

 هب هرفص یرکد شاروا ندنفاربامرخ هلباه (تیفنل])رولک ان یعج روشد هنش هژوقم هرفصو هراق كحةنلا

 هدشزو فرفر (فتفنلا) ردیاب لتعم یرارکد عقوعلرلنوئو هدنراتزو" یهوهبروسدیجد ۲فر تا اور

 هکروشیدهنلاب لخاطوروسنید هغر واو هغلشو نالوا هدنغلارا کی اوروئبد هر شو اقل طم کن دهننشانف ءاوه

 طوبشودوعصهعاطوروند هنلاب رب هجنراو ەندى رغوط هنگ. هد ندنزغا كنويقو رولوازو دل ود هدنزرظزا ماد نیا

 هنغلارا كوک هار وزوشد هنلابو هننزو یعاشاكيد دهد ندنسهش كراودو رود هنلا اب یش هرو تلخ هدبا

 مان ىلع نب لبعد فبقنو ةديغب ةزافم ئا ادبعت افنغن انعطق لوقت روتشد ةئاناس لوجو رددآ عضومرو روشد
Eh > 
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 (فنمانتلا) هطسویارهشلا فضتنمنالفء ۳ لاشه ردنس هتروآ مات هکروتید هرب یتیدنطب رابكنهنسنر هژیس هنب

 عد اضعب عضعا فضتاادا مولا فصانت لاش ردهنسانعم كش د افاصنا هنن رب یارسان هدشزو لعافت

 واټن ۳ ی عا ندنرانسام هکرلیدلوا ل اة باوا زاكا ى روھ
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 | افطنو فس ةا مرا لات لاق اخس ا اچ دوس نالواهددم
 | كككك رديمسا یر رتعص هلنبتعف فضنو هيفامعبج برشو هكتما اذإ عبارلاو یناشلاو لّوالا بابلانم

 || ماداذا لجرلا فضفا لاقت زد هنس انعم ك یتوا كيکک ا ئاد هلی رسک همه (فاضنالا)ردتوا نانلواربعت
 ۱ | لا ردهنتتسانعم كي هودو هطضاذا ءاودلاهفضنا لاش ندهنساسنعم قا هطرعضو فضنلا لكا ىلع

 |(بفضنلاو)!فضانلا ) اد اپهخااذا ةقانلا فضنالاش ردهتسانعم كمردلب یهودو تبخادا ةقانلا تفضنا

 ۲۱ هدنتیزو لاعتفا :(قاضتنال) طا رمطیا فضنمو فضا لحر لاش روند هددآ ناروصوا هدتزورنم

 ۱ ناف ۳ 0 رشا ليصملا فض فضتا لاقت ردهنسانعم كمما به یدوس نالوا هددع کشوک هود جدو

 ۱ ما ( لاو هدننزو فتک,(فضتلا) اهبخیاهق ةانلا نامضن عرسااملاقب هنسانعم تسحروسد هک لتاخف

 ۱ Sle و (ةفطنلا) نوفضن مهو سیا فیضنو فضن لجر لاق روند هبهنسنرادرمهدننزو |

 | ولك ف اظن یجبرونبهب وط هجزآ ن الق هد هغوقا هدب رق لوق یلع نوسلوا قوج رکو زا كركر ونید هیوص
 1 ؛تنرقواولدق قسداملیلقوازنکوا "لق فاضلا ءالاوهو مطَناقس لاقب هدننزو درضزولکفطت و هر ریسک ك نون

 | ااو فوم لک ظذ جج كنو رونلوا قالطا | هنسبنم كلجر هقطنو هنسانعم رک روئده: د هفطدو

 لازا ویا ی ردشلوادزاو هدنیدح هک لبس هبت ة ت (ناتغطنلا) یدشلباافتکاندمآ فیس هلکلیاریسقت هبلوق
 هدننب عن اووج الاذباو رق و اروجتینضال تن نیببک آر آرسب یی هلهو هرشلا صقتب و هلهاودب زبمالسالا
 || ینکد اخ لبا تارفرهن دو خاب ردنیصرحم هلی مو ر رح دوخایردب gotin ft دارم ردشاوا عقاو
 || ردیزکدمزلاقو شب وس کر درج ارج برغمرګ و رولوایهتنم هيرب هکر دب کد زمره قاتففرح :رددارم
 | ااو دیو هام روم اد جن ا دهن رطق فاحمالیا اروح نارد ةاهنلاف رثالانالافردزکد قا مو رز و

 یندوب هدنن هو هما (دقاطتل)) قیرطلا نعروط او لالضلاربخ هنیرطق فاخالیا اروجالایشضال ناو زف
 .هطرفرونبد هی وکه دننزو هه (هفطنلاو) لاف 29 نونیذ هنس هیه وص نالق هدشد كنهنرفاب كرهغوق

 (ف طنت]ا)هلنیقفر ولکتطل یعجپر وند هب بوت نالوا كاجوکد دوخاب روشید هب وجنارادنآو ناص ل اوق لع هتسانعم
 ]| :ردهنیناتف قلوا ةدولا ت وشال ونسب و تطرقتا داف[ لا تفطنتلاقب ند هنس انعم قعقاط 4 وکهدننزو لعفت
 كالا همت ندناروذاقو هعلطت ادااربخ فطات لاتقا ندهن سان چم زعم قعوطربخو عطلتاذ| ل جرا فطت لاق

 ةطفمیاهفطنم دقصولاقن رود هزقول بوک دننزو همظعم عطا ززقتاذا هتم قطن هتم فط لاق ندهنساتعم

 ایت انادان ناب( ئل وا بتم مهلت هلیعض كنؤن (ةفوطنلاو) هلیعف كنون (تهاطنلاو] هبتعف (تامن])
 هد آرا هصنقنو ب بغو سرب م ااذا لوهحاءان ىلع فطنو عیار لا باسبلا نم: هفوطتو ةهفاطدو اغطن لحرلا

 سل فطن لاقبردهنیشمانعم قلوا هاتتودشاف هنشنرو بیعب طل دانا لخرلابفطن لاف ندان قلوا

 ۱ نغاد یترنص كنهو دو وضو لک | نم مشباذآلجرا فطن لاق رد هنسشانعم قعاصواو نمی نددنسر ودسفاذا

 راكان كىملا ر تک رو تویلشیا هنس رای رفا دوخانقمعج هرانیرلکدید هغ هدنب :زاقدوخاقلوا

 روند .دیهضش و بیعف طاو هداوف نع ث تشنف هفوح لع هبربدتفرشاوا ؛هنظب "دغاؤارداذاربعبلا فطنلاش

 | هرغابنالوآ"هدنسهق زا راوطو داسفو" نسی فطنەلق لاقب ردمنساسنعم داسفو رو سمعیا یفطن هام لاس

 یرغاب هدننزو تفتک (شطنا )هوا رول ر ات لا بولواثداح هدناسد کر وئید هتلعلوضو روند هوادجو
 سیا فطن لحر لاقت روتد هرادرمو هدولآو ردهفطن یوم نود هود شاشا هنسب را

 موس همدآ آشلرابیشابلوشو تبرمیا a لاب د روند همدآ مهنه نا ماکەنظمو

 فاطتتلاوا هلبنوکس كناطو تحف كنون او (فطنلا) جامدلا لع هت تذرشا یا فطن ل جر لاسةب هلواشماتب وا
 الا فطن لاق ؛ رددنسانعم قش هج زا هخ -زآ | وض هدننزو هیاک (ةفاطنلاود اخف (ناغطنلاو) هذ لنز زۇ راک دن
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 ردولفاصناكب ناللف تسن هنالف هک, یزلمالک نالفنم فصن | نالف کر ددوسرف هدطا فلات دنوم سس

 رولکمزال ق ولولا مدههسنلواا نددننمارب ز رولوا اس ندیئالتناسمه لیضفت لعفااریز ردن دما هوا زدکعد

 هدنحرش تاسهشو دز اج تا ندتفاصت نالوا هنسانعم تمدخرک ام | ردمزالكمد :Sail نسجا نا

rapaقحر ارد هنمرسیاوه که تن ردنشملوا عاتسا دیر«لعفا ندب رع نکا ب ولوا هرزواز رت ل اونم سابقاهقاو  
 باحک|نالوارضاخح هدک د لبا د اشنا تیب 3۴ ءادفاکر اک شف ۴# قفکی هل تساو هوا هوش اناشح تیر

 هدننفو راه فص : فاصتاو ییهناردهنسنانعم لدعا یابد ترعلا هتل تاب فصذا اذه هلن لوسراب

 لاق يرد هتان عف قلا ننس زاب كئشربو راس فصن راساذا لیجرلا فصنا لاقي ردهنساسنعم ككل و
 هدننزو دوعق ,ee) عرشااذا! لج افضنا لاعب ند هنسانعم كليا تعرسوهنضذخباذا شل فظن

 ةضعإؤ هرم ضعب ر جلاذا افوصت للا بفصذ لاتش زدهنسانعم نگ 'هجالا لشي و لزق یراقروفامرخ

 هنصن لاق ردهنسانعم كلنا تمدخ همدآرب یک صن لند و ضف كرانون ( هفاصنلاو)(فاصتلا) رضا
 یک یکن وک اھو ر جار زنم دح تفصن دو همدخاذا یناثلاو لوالاتابلانم هفاصنوافاصنوافصن

 بورازق نیک تنیراقروف امرخ یندو(فیصتلا)ردنطتم نیو كا تمه هدنروماو تعدخا هحردقلوا ۱

 فیصن هنشاب لریقو -یضخا هضعب وهرب صعب جا ذا لخلاف صن لا ردهنسانعم قمروط لشییهگ
 زدهنسانعم كلی كولب کیا ندنسیرابیهنسنر و اهرجناذاذیراذ-ا فصن لاقیزدهنسانعم تامردیکي کرن یحی |

 سر فصن لاشب ردهنسانع» قمراقآ نصت كنلافصوجاص كمدآربو نیفصن هلعجاذا*وشلافصف لاب
 هواکتنیش لجن زی من (فصتلاو) هدنشزودععم (فصنملا) نینصن ضایلاوداوسلاراصاذا هنیخوانالف

 فصنمو مداخیا تفصاسو فصنمو فصنم هللاسقب سعصاست یجب رد هفتو هفصنمیومروند |

 ق رطلا ف صنم علب لاق ردنراسعندنفطن مات كلوب قد رطلا فصنمو ردیدآیداور هدهمام هما هدننزو دعفم

 هیابق لوش لوق لع ۶ ردفصاو يج روشد هنس ار وص هفصانو ندیعسا مضومزب (دفصان) هفصنیا

 هژراکتمدخ هاتف (فصنلا] ردیقآ, بولاحهفرطیکیایب وصنالکب ولو عقاوهدنفصن كنسییقثهرد کروند

 بوتلس هایفوصوپ تفسو تیولوآتفصاربننسناهرب ار خیصم ھوق و ولم هننالواشمراو هنشاب یللادوخاب

 هموقرم نس فصنو لینوکس كداض زدفصنو هلنیتصرد فصنو ردفاصنا یج زلاق جانتحاهقرف |

 :نیسچنوا !نیعدراو بچ تل قلا اچ او هن دل! نيب یا فصنیه لاق .زونلوا قالسطاهدهرکذه نسراو |

 یدنلوارکد هکر وند هی هنس مراد هلی ریسک تبون (فضنلا) هنسانعم هاوسلو دادو لدعژ رولوامس !ندفاصن |

 هجا ننصن هد شنزو مظعم (فصنملا) سانلا طاسوا نم ئا فصنةوسنو لاجرو فصنأرماو لجز لاق |
 هدنزو ث رع (فصتلا) هفصن بهذ حر ط بارش وهو فصللا برش لاق روند بارش نشملو اط | ۱

 "قحندهنکرمدآرب هدشزو لاسصتفا (فاص روند همدآ نیس! نو بوتروا هلا لیدنمو هلیادببلدیشاباماد | ۱

 زاوابابسب بویلاق ی رپ هوم هدنتمذ نشآ لانه ربا که ورد هنسانم نلآ ا ۱

 اوا لاق ردفدارم ۳ ایا هلا فاصتا ا 2 بم رج هو لخداذاا چو ۱

 هنشاب قو فصنئسا عع < هنمفصتت لاق ندهنسانعم قاصتتسا هدننزولعفت (تفصنتلا) تفصتنا نععهنم |

 فض EKE كلبا تمدخ هندآریو ترفحااذا هب هد رال | تفصتتلابعن ندهتسانعم كنازوا کت

 عضاوتو عوضخو هدنعام بلطاذآ ادنزفصتت لاق: ودهنتسانعم یلیسیا یهنتیت :نالواهدنیاب ار نەن ذآ

 فصتت لاقب رد هنسانعم قلو هاوخداد ندک حوریماو هل عضخ اذا انالففصتلاسقب ردهنلساشمقاق

 یکیایدارب و هعاذاهاباببشلا دفصتت لا فی :نذهتساسنعمقمزاغا لاقضوجاضو هقصتنا هاساا ناطاسلا
 ل وعدم ےسا (فلمتملا) انتدنهلانلعح یا ان لانفص تل وقد هتسای تمم كال با لاخداو طبسوت هننرلغلا اما

 | شب قرق لوق ىلع روند هنوناخولشان هترواو مادخو مداخیا فصدو فصان هللاقب ردفصانیذرفم روید

 ]| هلاه هنصتو .فصنو نوفصنو فاسصنا مهو فصنوهلاّش و فصو"فصنو فاصنا :نیهو ةنس | ۱

 ردرارب جی و درفمو یتومورکذم نوتا نوسلوا یونعملرکو یسح كرکرونلوا قالسطا همدا نالو اربغص هو ربیک هو

 هرم دتعسا اذا االف فص لاسعت رولوا یدعتمو مزال هلغلواهتسانعم كليا مادهسا FEN E .همدخاذاهجلا

 3تا



 زدفدارزهبدلوآ نان هی فشف :هدنتنزو لعفت (ضتنت]ا) كلهو بهاذا لوألا بابلا نم فشن لاما فشن لاش |
 ]ها وکس یی وض كاغارپطو یر كبو ردد لبتیقف (یشنلا) غش. قع قربلا بوم فشتتلاقب |

 یک كنون (دفشتلا) رولیقص هتاف بونلآ ییوصرومب نادر هلکنآ هکر بید بەروا لوش هدینزو هرم (دفشالا)ا

 رغناذا لوا مع هلو شنا لاسش ردهتسانع» :قلوا رغثع نولو هفاشنلاترشاذا لخبلا تفذننا لاش |

 را و روناوا ربحت كنش هدیکر هک دیسک وا وارد و هنمنانول هلاموهو دربلا نک فیصد دیناغو ءاج لاش ۱
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 ا نارق هد صفت ناوهو فلشتاب عارصل ایف هبلغ لاقب ردترابع ندعي هلةمراص هنقابا یتغابا هلی رفت
 | لا بوکع فن ق سید نکی اولص ین هلو هم ضوحو قاربطو یرتبو هدننزو فشر (فشنلا) هژعتف كلجر
 هزب وضو هب ادا لوالاو بارلا باس انف افشن تفشنو مال ضو او قرعلا بوقلا فشن لاق ودهنساتنعم
 قادلعتسم اتع غ قلو ا هانو كاله هل یشاومو ساودو تهذاذآ ضرالا قءالا فشن لاق د قاتم قاب

 1ت تناک واذا فشن یضزا لادن روند هر نا بوک ونص یار هدنشنژواهخ رف (دفشنلا) رود
 آ

 الآ ق سلب فلا نهو هفشت الا ءانالا یف قناع ل اتمع یکه عرج روید هبهنشن هجزآنالقهدباق هل مسکو |

 | هاتف هرکس كنبشو قالث تاکرج كنون(دنشنل)ونبدهنیوصتا ینا نلیما بوثلآهلبا دکن د رتو
 | نیکرسنکوواک فاشنوهلشتنزو نبت رولک ف شنو کرت زولک فن ی جج وون د هنشاط قابا کر دهنسنمانعه هفسن
 | نكر ولیغاص مادنژو هفرغ (هفشنلاو) هدننزو هسانک (ةف اشنلا) یکفا طن رولک ق اشنو یکه فطن رواک هفشنو
 رد هنا انس قلا نإ هخاشن ناتنلو ازکذ هدننزو لاختفا (فاتسنالا)رونشد هک نکن دنارواهظ هدنزوب دوس

 هقانو 2 فاننا فسا یا نالفای فشن ل وشت رددنشعانمم كمروجما فاشن همدارن هل زینکت زهره (قاشن الا

 قوشنل) ینادعزارک نتدلواذا تان ثفشنا لاق رددنس نم قهروغوط ثاکزا هرکصفدفدزوغوطیرواب یشید
 دانش (قاتشنلا) لواروایکک هشنءزکص بولک ی دوس مدقم ند رهروخوط هکمونیدهبمقانلوش هه روبص
 هحل وات غا ج اعط ناسنلوا عتطهد هزت بوراومدنعد بویعمدیاریصهذدناب یراناراب هکر وتید هنمذآلوش هدننزو
 فا هاتفا نو دا هلک ابو ردقلا سر ىف هنسغیف هقدر فرح ذخ ابی! فانوه لاق هلوارذبا لک ابوناب
 | لوقت یک یدو همرقمو یلواه زوشید هثبش ج هنا روق بونلیس شاپ ندلحژاسو-ندندب هدایشنزو هذا دش
 | هزادوش قسەم هک وضد هیوقانلوش هدننزو حابصم (یفاشنلا) هستي لیدنمیهو هفاشنلا كاهجو حسا
 ]فیش ] ل اهعرضتقام ةرمو الفاح ةرمیرت تناك اذا فاشن قات لان هلو اوت زوکشونهاکو ولطهاک
 | هزخااذا والا فیت لافي ردتس انعم قطآ هلیس هوش هرواسحم و رگنوسو لندنم نیس هلوقموصو رت هدننزو لرعفت

 زود می هدیلتراف ولید هنسٍ رای تلهنسنو هلبئوکس كدا ضر الث تاکرج تبون (تفصت]) اتهوضو قره
 ا نبویہ اولعجاھ لوقتوواوا مسا ندفاصنا هلبالث تاکرح كبوت فصنو رولک قانضنا یعجج
 ئا هقییصفو لاملا فضصن ذخا لاقت روند هنسی راب تنهنسنر یتسدوب هدیننزو بقا (تفیصنلا) اف اصنا یا
 ءاظراضو هدنلاد نلی را هشاب و راجن ئا فیصن اهیلقو تاج لقب رونلواقالطا هنسونروا ساب كناوسنوهیفش
 روید هشام ولکنو یکیاو ۍک ك نېکو نمشي و ل اش رود هش نلبتروا بوني وب هشاباملطمو هتسانعمهماع روئید

 ران زف یضفروشد هباقشلوط لد هتسپ را هدنتزو نارکس (ناضفصنلا )ردظوحلم ت فص هدوم كنعو

 || هدب زاب كن نىن هدننزو فصو (فص) هفصن ءالا غلباذا وصل هب رقو نافصن ءانا لاش هدننزو یرکس
 هنساز و هفضل غلباذا لوالا باسبلا نمافصن يشلا فصن لا روئلواریبعت قالب راب هکر دهن مانع كعشرا
 | كنو هفاصنو فصنو ردلکد صوصح هراتهنوبو فصتااذا راهنلا فصن لاق رد هنتسانفم قلوا یراب
 | فصنا مهنعذخ اذاهفاصنو افصن موفلفصن لاق زدهنسانعم قلا قي زاكنلام كنهسکرب هلی ر سکو یف
 |ذخااذا * شا ف صن لاقب ند ەىنسمانعم قماسۈلو یینی راب قز هنشدرب و یمشعلا یچنم دخااذا رشف لاتساک

 | كابا تفدخو هفصن بزم اذا.حادقلا قصن: لاش رو ةت س انعم كنا ى و شمیراب كنهساکو هفصن

 رد هث ت سانه قوا یرابو كنب هبیرابهنلوب قد وب هل یتنک تازمزمه (فاتصنالا) رک باک نادهنسانعم
 لدغو همد اذا هفضنا لامل ةن ندلبتسم هلتتسانعم كلا تمدخ همدآربو هفصن علباذا راهنلا فصنا لاق
 لدع ازار و دڈوخ أم ندنسانعف تفصت یخ دون هک ویذ جم هلدعاذ هفصنا لاق ردلمغتسهن شانغد كلاادادو |
 ینو دنا تنم فنازپارا قم کم لقا ال دمدا یکیدروکتسافنع هلگر هلماغلآ ی تلادعالثم ردنضت یهنوتستذادو |
 هجوو ید هدننصوضخ تمدخ رذنرا به ند کیتا تّرضم ثاربا هجردقلوا همدا یکیدروک ت زنم كاذک

 سس سس ی ی ج۵ ترس

 زوکرم



ASV 

 س یو

 بود لیلا لیلا هدنراکدید لیلا یضاون هذه من هلکلیا ترشابم همایق كرنهدیاداریا لوا مالکه نب هدنرلکدتبا
 یتخلداض اطرمض فوم هکرایدیدراضعب یدتک بودیازاورپیناجخزم لر هبل هط رض لراه لراه ندفرطربو
 یلصا كلثمو شاو زر دیک ویل هطرض لوه هجو ا لاله دق دزغاج هسکر نا ردیدآروناجزن هدهذا بی یسک ت بارو |
 شع روق یررمطو ید ند قزم وص فیت و فو زمو ردجو شم هدا دیعلاشازدز او یس لوق یکیا هدنصوصخ
 || همدا موج فرو نشطغ نم هناا فجو هقورع تسییدق ناکاذا فنزو فوز لچر لا قی روسنیف همدآ
 ردیمسا یف كلهج یبا نی ةمرکعو نارکساذکو مو یا فیر لجر لاجقب روید هشوخرسو رونلوا قالطا
 كجوک لوش هدشنزو هسنکم (ةفنملا) دونید هبیکنالوا شلسک نکیاراو یدوس هدسنزو حابصم (فازلاا
 راوتسا جد جاغارپ یروقر اکو بوروک جاغا نوزوارپ.هنب رب بیاورپجتز نالواولغب هنخر چوق هکر وتنید هبهغوق
 هکر دپ راکدید ابلوط الاح هدزمناسا رارکحوص هلکنا بوقاظ هنشاب كجاغا نوزوا.لوا نیغوق هرکصنیکد یی
 لعف مسا هدینزو ما طق( رونلوا قالسطا هد هنس هغوق بالود زادش هریک ه ب هفراعتم تشه ودار هدیک
 | كمروک مد نکیا هبکن وتاخ هدننزو لیعفت (فیزمشلا)ودکعدفلبا جارخا قبوض كنوبف هک د هنس اخف قارار دما
 قب ندید ییانب لوکس كنو ضف تاون (فنننلا )امل ىلع امد تآرآذا ةآرملا تفر لاني وډ هنا چم
 هبادو هلصا نم :ةعلقاذا ینثلا باسلا نمافسن ءانبلا فنسن لابش رک !هلازإو ب ارجن: مامت داما وکو د هنس انعم
 بودبا هر ر هزب زو هزاب هرات یغاظو هلضا نم هعلقاذا تدشلا ارعا فس لاق زدهتشاسنعم قمر وق ندنبدقوا

 قدرصا هد تزود وعقافوسنو فسنو اهار ذو اسهکد ذا لابا: قلف لان می زال ع تسع هنسانغم قرواص

 هنب رل هر قیصا ردعج فّوسن ۰ دندنمراضعب و هضعاذا.لوالا بابلا نم افوسنو انسن هقینن لاقنردهنس انهم
 قمه ندنب دین دوب هد شزولاعشا (فاسالا) ضعلاراا یفوسن میلع لاتفب رد فتات ىر قم زون
 هزولفسننا لاقی ردهنسانعم قلزوب نولوامهبف هفسنینعع هفسشنا لاتش رده را نعم قمرا وق نینکوکیتواو
 سایقرعهلوارز وق ندنکو وکی وا ښیدالتوا کر رود هب هودلوش هدینزو رونص (فوسلا) ریغتاذا لوهحا ىلع

 بی رق هر توپللا ندیرقوب یزاقنرط هکر وند اهنا لوس فوسنو رد عج كفابنم هک ابوکردفیسانم چ هززوا
 هني ر ېر یژلکیریدوب هک هلواردیا نانا هنالوق قرلکسرد لوق لج هلو اردرکس قلا هدنزرطنردشپا هرجا
 قادوا هوډ فز ضرالانم هیئدن ناکاذا كيتسلا فوست نمرف لاقت ردهگدم هدنمهکتآ نولوا هل خلوا بی رق
 لاق روتید هنقوب یدازوا نوزوا قرلوا برنص كودو هبقفرم تراقتل كلذ نوکیامناو مارا نم هيتفرم
 كنلکوهمزافروند هنلآ كج هديا علقو مده ندنبدییانب هد زو هسنکم(تفشنل] ةف اشةلبوظ ىا فونین ةبقع
 شازودند هتخآ هک زد هنشف یرلکدشنارییعتریتهدیکرت كرایجنهرکد و ؛لواپصتخرخ هد ننزورین (تفیسنل) یکایچو
 ندرهنسنژاسو ناناصع بوسوا یی هلغهلکنا ردهنسنرب نوزوا ینیدنکو هکسکوب یسب رقوبو هبکنآ ی سکوک
 فسالاپ با قدمت لاقب رونلوا قالطا ینداکآ سپ رارونللوق لاب ضتلوبهنیرپ نا ۍزایچک !ایدوب ارد اب
 هدننزو لازعم (فسنلا) روئاوا قالطا هنب زغا كنم ف لشا فسنموعفترم هالعاردصلا وصنف لیوط"یشوهو
 دوسو رولنید ةي نیکو د نالیکود نفسم نالوا رکن میت نو هطاک (ههاستا) روس هه افا کش خوب
 رارمسیا فیس امهنب لاقب روند هکعشدلسف هد سنن زورم (فیسنلا) توغر یا نیل فاش لاقب یونی د هنکوپک
 دوخاببوروس تكنهودو كن و روید هنس هربو هنب رقي صا كيکرمو سیا فیشن مهنیبلاسقب نونیدهزازو میو
 رونید هزوسول رکو یکی هردو او یسراب کزواروشید هانالق هدر تندرو ندبناج یکیا هلايا نکرردترکس
 نصبت الم یا نافسن هانا لاننقنرو شید ةافولط نقشاط هدننزو نازکس  نافسآآ خیا فیشن مالک لایق
 فیساسن ردیدآ شوقر هش هل رقهدننزو راتز فاسنلا ردیدآ هبحانر هدنب رقراثدرهش هدنع هات (ناغنینر

 كنون ( فسا ]سین رغم كلا فلس ارد ب ش لصاردههلب رب هدنس هکلوا رهن ءارواح هدنزو لبج (فسن )ودیعچج
 هکر و شید هشاط هایسناننلورببعت یشاطقایا هدننزو هنیفس( هفیسنلاو] هلناستفو هلبنوکسكنیسو یالث تاک ح
 قالطا نونهگیدلنا فاس یریک ندندب راررذیکینریکب وروس هغابارلک الد هدراماج رولوا یرلکیلد هدرخهدرخ
 هدننزو رسنکه:سطک ك نون زولکفسن یعجرونید هشاط هایس هدنلکشقزحنالوا هدقلش اطهرقلوق لعىدنلۈا
 || ددتفلهدیسیکیادوخ اب ردقلو هبا چم نیش نالوا باوصدوخابهدننزو تکرولک ف منو هدننزو باصسرولک فالو
 | لعف (فستتا) نا زاس ىا مالکلآ نافساش امه لاش ردهنشانعم كم دلسفهدننزو لعافت .(فساستلا

 نکر وشارغوا پوتط ندنلوف كع صخ کر دهنینانعم كمزوتک یه وصنم یر اک دیذهمرص هدننف كاليج زوكه دننذو |
perpen 
 سس



 یا

 زر

TTS 
ergo ۳۳۳ ِ تا 

 قوب دوجا رد هنسسانعم قمرقسب ییک.لرمسقآ.دوخاب كمرکستیمسق یک هلبنوکس تا هبج"ییاخو یف كنون
 اذالوالاو ثلاتلا بابلا نم افخت فعل! تف لاقي نبهنسانعم قمولوص كب كب دوخاب كمروکموس دارهنلسس
 ةه نالکندزکک هدننزو ریما( فحل ا) یلاعلا سفللاوا طخحاذا.فتالا توصوا ساطعلاب هبیش وهوا تم
 غاط هدنشنزو هفرغ/(تفَلا) رولک هننا عج هنتسانعم فخ رونید هب همزج هدننزو باک( فاسضخلا ) رونیه

 لاقب .ردهنتسانعم قمادرنج قوج قوچ نور هلبمسک كن هزمه (فاختالا) رونید هرب قرب وا نالوا هدنسشاب
 نطقلافینلاق ردهنسانعم قغآ قوم لینوکس كلادو یضفكتون (فدنلا) هفیخت توصزكاذا لج را ف خفا
 رپ ل هتان س انعم قلبت ون ینرللا نکرروپراوط هتاف نافدنو فدنو فدنلاب هبرمضاذایناثلا بابلانم ادن

 یک يوکو یدکرد هنسسانعف تل اوص هلیلد هکر وناجو اهبدیمجر تعرنسا اذا انافدنو افدن ذبادلا تفدن لاقب
 قلاجزاسو ملكا اذا ماعطلا تفدنلان :ر دهن انجم كلتا لكا ماعطواهتسلاب هما تب رنشاذإ عابسلاتفدن لاقب |
 رطفاذا نیل اطا فدنلاقت رد دنع انعم قعاضدوس ارواج وا قمر و برضا ذا دوعلاب فدن لاقت ندهنتسانعم |

  ۱اا فا ل اقر دلنعتسمم:نسنانعم كکودزاف چک اکو تر دش روم هند هناد باسو ةعبصاب ةّرصلا |
 | فدای رددت انج كروس لراه لراه هل دش یراوطو هبتمداذا طلاب تفدن لاش و: تفطنانارطلا |]

 فدللاپ نطقلافدن لاقي رونید هنعقوط جالج هلپسک راهم (تفدنل او (یدنلا)افینع امقاساذا ةبادلا
 دوه هغو شانآ هدبنزو ريما( فیدنلاو)(فودنل) نطقلا قریرولااهبقرطب قتلا هتبشخیهو ةفدسنلاو |]

 أ ل ےک كن همه (یادنالا)هنمالیلق یا نبللا نم ةفدن ینا قس لوقت, روند هدوس هجزا هدننزو هفح ( ةفدنا
 قلوا لئاه هنسهارت هوغالو افینع اعقانناذا ةبادلا فدنالاقب ردهنس انع» كمروش هلت دشو فنعیراوطیخدوب |11
 فدا لات ردهتسانعد كىروچ اة نسن هلهجو فدنهروناجو دوعلا توصیلا لاماذا لج را فن اقی ندهنسانعم |]

 مبل اءام يزن لا ةنردهنسانعم ك کچ به خب ونص توب هوکس كن چم یازو یف کانون (فملا | هغلوا !ذابلکل

 داو قبلا تفز لا دولوإ مزالا هنیسانعم كملکچ ته یب وص كزوبقو هلک هحزناذا یتاسللابابلانم افت ||
 کارداو لفع هکود هنسانع#قلوا سوخرس لوق ىلع قتلوا دونو شوهیو تحنراذالوهجتا ىلع تفرز |

 اهنع نوع دصبال .یلاتهلوف هنمو :یکسوا هلفع به ذ اذا لوا ىلع لجزلا فرت لانقب رولوا فوزیم

 ندمدآرپو طزفب یح لاساذالوهحما ىلع دمدنالففزت لا قب ردهنسنانعم قا ناق هرزوا طارفاندهنکرتو

 زیثک مد هنم جرخ اذا یناقلا بابلانم اهزنمدلا هفرن لاقي رد هنس انعم كم با باس: بور و فعض هل قوج ناق
e لجزافزن لاقي ردهنسانعم قلوا عطقنمیناهرپ و لیلد «دننوصخو ثصلمداربو فعضب یتخ 

 یک ود بولیکح هاب یب وص كيوبق یخدوب هلب ریسک زمه (فآ رتالاا ةنوصخناف هتختم طقنا اذآ
 كمك ود بود روف نشابزوک هلغمالغا قوج كبو انام لکن جزا اذا بلا تفزنا لاق زد هنسسانعم معناسنهد. 

 یوصكنسوبف مداربو رکساذا لجرلا فارن لاقي رد هنسا نعم قلوا شوخرسو اهتبفااذا ةربعلا تفرنا لوقت |
 كعداربوهنیع ءاموا هبءامبهذاذا لجرا فازا لاقیزدهنساسنعم قلوا شعروقیُشاب كن زوکدوخا شفکود |

 به ییوصكنوبق ردم اهلی كون (فززملا) هرج یتفاذا لجرافزرنا لا ردهنسانعم كمك دییارمش
 فوزب لای رود هپ وبن نالوارونلآ هلبا لا وص هدنننزو روبص (یوزلا | روند هکمکو د ںولیکچت
 هد ښنزو فح رواک فن چ نوساو|یراسو وص روند هیهنسن هجزآ هدتنزو هفت (ةفزلا) دیلاب یز تیا

 تز لاو)(فو زل ا) ةلئاسریغیا فرن قورغبل قبر دیدرفم فزانرو دند هرارمط نایقا ناف هدننزو مکر (فرلا) (|
 هکر دوب لص ا* اطر ضف و زنا نم نچ لذا هنموروتید همدآ شلاق نا اوتوباتی هغد اق وح كر یناقهدننزو را ||

 ررورد هزوکیزلوب هکر درایاررخ داوس نی روک وب شا یز هلکمنروک ج اغار ند وشرف نکر دیکب وقح همای هسک ییا
 ندنارطښاو شالت نس هج كنیع نیفزردهرمشع هرچی د ازمک هلذیع منم یدیدردهرشع لواهکلبال قیفر ی دید
 لر هیدرولهدناتمواف» هنوک هنومدآ نوا مدآ یکیا هلکلیا سايق ی دد« ؛رمشع هاب تف ك نبع هلکمالپا مهفهصشوخ

 همدازپ یتسپ رندن ی دباراو رانوتاخجوز ی عاقب هکیدیدراضحب و یدنکب وقحیناج ؛لرهبل هظرت ندفرطرب و
 ی یکشاک «دنراکدتیار ادیب بورونکح وبص هتبمپدنک خابضره یدیارؤب وا یسوشوا خابصامئاد هکرابدتا ورت
 عاهسا نشاعداوب كف رخت یدیاردیا تعاصشضرعوبد یدنازکسلبارادینوعا كنج و دیدلنا روهظ نشد
  ۱راد یزول زف بولک هداعلا ىلع هادنتفو حابصرب سی رب دید مدیا ناحم*ا هعفدرب ینو رک ردا مدآونرانداا
 ترسم تو

 هدب :رلکدتا ۱



 ید ARDE FETO rt yf یخ( فالو لو

 مو بیثکلا ذنجفو رد ناموس هفعهبوص یلزانموزراتقح هکر ديما كنید وصز صوص هد هفوکر هاو ۱

 عضو موهوب تیثکل هنن تح دعف لاق ووند هر قو وا فال ‹نالۆا هدنلکشراب شلوپوا الغلآ بوروا داکزور مدل کت ۱

 یدوش نالوا هدهتمو هخرختساذاهفنا لاق رد ةت ننام بارسا هدننزو لاعتفا(یاعتالا) نّلانمالیلق |

 ف
۳ 

 مو سس سس سس سس سس

 هم ای

oer: ۳سانت یا دهان ار ابی هذآ نال | و  
 هزل وا نیلا ایر اط عدو ونلوب لق هلکناند» شنید ەن فبانحف شاتنم( فال دیضقتسیالو
 عاستو بس غو طلا بنرات یا فا لج لاسقیرو تند هود نب روب قران" هدرش»دوخ كشوک تاشوک
 زولواربعت قلوب هکر وند هب هش لسف شقو هدننزو فک فا ردیعما یس هلوک ك: دبل منی نیبف یو
 شمل و یرایوت نوا کلروس نالطق هيتس هدوکم لنلنزو ريحا (یفیت هتتم ئا خان ا فتت باوغ لا
 هلادبع ورا ند اهةفوا لو صا لما اهيو ءانملاةيفإ ف لعب یحنفتتدق ناکآذا فش لج لاو ەۆډ

ap ERBنوذوا قد هنوز رسو درس قاب ی ا  

 ۱ ناتوان نا طی سنج وانو EES HS Peete لاو
 :ةنسسمانعف هان بمزولوا یک کاسکو فک ں وتندا هندن وصوارادندآ عضومرب هدننیب نر هلی هرمصب هلراه فو رونی

enan 

 یا هفاح نیل لانب« روند هی هجارف هشزو باتک [(فاتملا) قرف ارج هناکرضیق هنیبتف جا هفت

 وبق دوخاب روش فنی زن یالکه نبال ندنفرظ تسوا كکشیالوقییع نو ؛ هنکشیا تلآتوشو هتعردم
 تن هلتراع تبیبلاذفکیساو دارو ید يشب انا هلا كفا تاچ هنکسا:فلوم روشد هللا دته همت نفط

 یرکد هبنزاغ كەك فاو لوا عالم قوا كي شبا شنا هلفلوا کک رو ولعن هداه یانو وب

 لاقي رونید هپ هکن شملعب یان (ضوصتلا) زولو نام هوا هب ب شیک هک رونید هب یر.
 فومن دناوسو داتسلا ىلع ردشالف ه هیطقو سنان دا نیم" شد دلحوشو فاللیف هیف اف

 نوجا لا نوید هی رم ىې گۇ روا ارت ولنر قاری اك وتي هوا وب | فوجنمو ندندنیعبات
 لحر لاسعی» › نود دندآ ت سس شاکندطاجیو نابع ئا فوج لجر لافی.نوند رر دنا تقی

 هوا مساولایا فوج ءان لاسقب "نونید هباق ناوناب لوب موج ندو عاملا نخ عطقنم یا فوم
 ادا سیل فا لاش یذنلوارکد 6کرتفنتساضم ,قلغبفاص هب هک پک كن هزم فاسحالا) فوتخاو
 هدنننزو بنکرولک فج یھ جب ژوند هقوا ولنرم ییضن یک فوم دننزریم (فیملآ) فاعلا هلع قلع

 یرلکدید فیت هدننزو فحر (فقیعلا)رولوا عج ندنطفل فیجثو روید هرآ هبارق یکسا هدننزو تینک( فلآ فعلا

 رد هنس اعم قعاض به یندوس كن هغو هارباذا لو الاپاتلانم افجت فیل ق لاقب ندهننسانععقغوب قوا
 هرجا فیت لافب. رد هنسانعم مسکن دنکوک ی باغاو ےب رضلا ضفنا ىح !دیچ اهبلح اذاةاسشلا فلات
 (یفتحا) البلقیا هفت هنم یناطعا لوقت نونید هب هتسی هحزا هدننزو هقرغ ( تنیعلا) امدطقاذااهلضا نف

 حرا تفجلاقب ردهنسانعم كعیا را ابجاج بوی وا ییدنن : قلموقلی (فیهت) روند هلیدنز هدشنزو رعنم
 هل لزعااذا :نیللا نم هفجص هل فت لاقت نافاس كنو تورا دت هحزا قمر ههدارو هدارو هنفرعناوا تنئکلا

manen س 

 دولب ناکزوزو نیللا + نم معرض ام یهقا ج رس[ انا ملا تفت لا ردهنسنانععقمرمح بوغاص به

 هافانا (GW هتخرفتسا اداباصسل مش را فتا لاس ردهنسانعهقمردغا ردق هلو ا مات یرونغل
 دل لوق لع ردهتسانعم قلوارازنو لو نهسو نی رآ هدننزو هفاطل لیا( فال [) زدفدارم ه دربخا یاتنعم

 اذا سماحلاو عبارابابلانم ءفاسحت فحاو لجرافحلافن ردهنسانعمقلوا یلمروق هجتا اچ یک ق وچ

 | ىج كن دفصو هدننزو ربما (ضیحآو) « دننزو سوح (فوصلا) فوعلا] النهال حملا لیلق افیضق راضوا لره
 [فنکلا) افیحتهلعح اذا فنا لاقي ارد هتتسانعم قالق في لر سسک ك زهربه (قاصالا) ةل رسک نورد فا
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 س لاقب هلو ارکو ب نوک !یرغوطهفرط هرشطیراقهنشكنب زللا نکرروبهکر وند ههو دلوش مدد زو فقوتم

 هالا وور“ کن دتل هدنظفل فاک (هدنیننزو باک (فاکللا) هرس یف هیشحو یابد نګ یوهم ناک اذا فقلتم

 كمال (فوللا) زدیبسا سنجرب ندنس هفثاط جز هل دمو منض كافو یتوکس كفاکو ص كمال (وفکل) روبسید

 همان روید خد هخارص اکو رولو اولناغوص کوکی کین اغوص هطا هکر دپعما تابنربو ردیدآهیرقرب هل

 توف هدنفرطهنس لوا هنبلا هنکندیشیا بولوارذاص سر ندنایوک ناجره هکر ار دیا عزراب رعارپ ز هدنشزو
 کوک نالوا قوهنموزوم هدظاسعناوراردا لک کوکو ظقسمنبنج ندسجر قاتوق نکیج شلوصرولوا
 | مسقجوا هکر دبرلکدیدیخردصب نالپ هدیکر تاسبنوب رد هفولیدرفم ردعفاد یتلعماذج الط یاب شا دانیق
 | هتفضموا هتلک |اذا افول ماعلا تفل لوقت ردهنساسعم كامتچلوق ىلع كع ماعط هدتنزو فوخ (فولل) رولوا

 | یروقراوطو ینهتشیالام ماعطلاو الکلا ننوهو فول هال افزود هفلعو هماعط نالواهزیټ و شوخان فولو

 | اب شما هباروم هدننزو لوقم (ضولما) اسباب الکلا لک ًابیاافول لاما فولیلاقب رد هنسانعم كم راچ
 | نیلشپا مارح اولب وتو هسناووولیز هدننزو دا دش( فا ولل) رطلا هل غ دقراصاذا فولم الکل اقب رو د هواح
 | لامساردغونرپ ندنا لوق یلعرولو هییشهزانیرلکدید و روق ابق کر دنابنرب هد تنزویب وط (قول) رونیدهمدآ

 | رتو غی رد هبهتسنرب هلنبتعف (فهل) ردرسفم هلبا نوب رطنق فولد هیبط تادرفمردب رج هدنهفدنمزم

 | هدنتزو لعفت (فهلتل) رسوب ترج اذا عبارلا باملآ نهامهنهملع فل ل اق ردهنسانعم قلوا نوزح توکح

 لیطیلسنادن فرح هکر د هلکر هدبتزو فهک (فپللا) فهل یتعع هیلع فهلت لا قیردهنسانعم فهل
 ]| فملایو كيلنع هلو هنملاب لاشه 6 یسهلک هرسحاب رونلوا دارم ر طو سوسفاو خي ردة هنسن شلو ا توف

 | هایتفهل ایزو هاتفهلای واغلب وارد دغلام وب و ىلع قامو یضراف علاب و فلالابافملایو ءنفتک لا ىلع يضنلاب
 || نارکس(تاننهلاوز هدیس:زوربم :افیمللاور یو چنل ) هيلع ةرسح اب ئعچ اد کر دییاب ملکتم هلی یهدنوب
 | تدیارصو غی رد هبهنبنر و روللوا قالطا ةمولظم نالواهاوخ داد قرةلواراچانو رطضم (فهاللاو) هدسنزو
 | لوا قالطا بلقلا فوهلمو بلقلا فهالو بلقلا فیهل هدمدا قناب ىلق هللا دردزوسو روند هیسک
 || اذکولن وط یا فیهل ؛یشلاتیووسید ةثبش ظبلغ نیوغویو راوبشد هیهننسننوزواهد تنژو رمما_فیهلو
 زا هارما لاقي روید هنوناخ نالوا هاوخ فدم تولواراحان هدشنزو یرکس /یهللاو .هفهاللاو .تفهاللا ٠ ظیلغ

 | صرح هب هتسنرب هلی مک كن هزمه (فاهلال1) مالنارتسکب فاهلو یراکسکی اپل ةو سنو قماو ةفهالو فهال
 ]| دوخ ایهاضناو لب رت توخي رد هدتتنزو لیعفت (ضیهلقلا )غرشو صرح إذا ل فهلا لقب رد هنسانعمتلیاهرشو

 || لاقیوهافه و هاتااو اشناولاقاذ اهم او سفن نالف تف هل ناسقیزردهنماضعمكمد هافملاودوخابهابم او
 | ردشماوا بلغت هززوا با هداروب هلتیغلوا نزلا ةديدشو هقفشلاةربثکی مس هدلاو هب وبایا هیما نالف فهل

 | ناسناازاجو تبهتذآ رانلا تفت لاسفن ردهنیانغم تلفلولع سن آهک دیفدارموهدتنزو باهتلا (فاسهتالا)
 | لربد فیل یخ هدیکرت هکر دفو غنی رسک مال (فیلا)رونلوا لابعتسا هدقلهاب بوناپ هد نمط تدیص مو دردر
 | اونم لهلا فبل ید ناوم که خلوا قالطا فی هنالوا ندراجشازاسهکرب د جراشردبس شف كنع نام رخ
 | فیح (فیللا) ةفبللاب هدلج لخو فبل نه لبح لاب نو شید ةينچراپ ر ندنیل هباه (ةقيللا) رد شابا ملت اکآ

 - ۳ 11)رهسل ایفاهت ابلاسهمدیا ناررعملا بیرمضواا دق داع اک ید هعفر هد شوا هند وکامملعال هناسساینهیدس

 || كمزود فیل هدبتزو لیفت (فييلتا) هناك ذی هغيلا ماعلا تفل لوقتردهتسنت» كم ماعط هد شنزو
 | ةليسفلاتفيل لاقی ردمنسانعم قلواروکینیل بوشانوغوا یلادامرخو هتلعاذا فیالا تفیل لوقتردهنسانعم
 | لجر لانن زونلوا قالطا همد ا ابفو روک اقص هکر دیفدارمو هدننزو "ینابط ( :ینافیللا) اسهغ,ازکو تظلغاذا

 || ك هنسن هلینوکس كي هز مهو ىف: تون( لا): نونلا لس بس صف یلاعت هدمح زف قاي ىا نفی
 | یوترا اذا برشلا ىف فلن لاقي راد هنس انعم قغاقو لک اذا عب ارا بابلا نماف ان ماسعذعلا نم فلت لاقي ردهنیماسحم

 | فانلاغیردهتسانعم نغشلاچ قانو ةهرک اذا انالف قش ل ایت ردهنسسانعم كز كا ت وروكش وخ ان هثسنرب و

 ليق هدا نزو فعخب ( تفت )رونید همدآ ن اقشلاج هدسبنزو اتم ( فلت دجاذا ثل ملا بابلا قم اف يف نالف

 || لاقیردهنسانعم كمکچ هج هثنلهآی ابو هعزناذ) یتاثلإ بابلا نما هرعش فتن لات ردهنسانعم قو یوتو
 فتن جم رجلا فتت لاقبرد هلسانعم قلوبلبقیتندوهدننزو لیفت (ضیتنت] افیفخامزنعزناذ| سوقلا ف فشن
 س

 همام (تفانلا) لفتاتو فتتنافهنقتلام رد هشانعم قلوب لیق هدینزولغافت (یضتاتلاو هددنزولاعتفا فاشل

 «دننزو
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 رونلوا قالسطا هناعطقشراق ندولود هداب ز دوخ ابیکیاو "هلق لک نم نیطلتح نیعتحیا افیغل یکیانثجو ۱
 هفیشآلاش اک رولک هدهنسانعم قیدص فقل كنب رهوحو اذعاص9 نبسنح نم طول یا فشل ماعط لاس

 ردشمالیا رک هیانعم لوا ییهرؤب نم هلکف لوم نکآ لبا مچ * نیغ زدعلو | نفبغا نالوا باوص ردطاغ لوقهشدرص
 نالوا نقم تلع فرحیکیا کند نور ةم فیف)یرب روسلوا عون یکتا رد صوص #۶ تار هدفرصإع فشغلو

 یکی و ردهسلک نالوا قرتفم هلن می فرح یب كتلع فرح یکیا هکرد قورفم فیفل یربو یکی وط و دهلک
 هدنبزو صعم هلب سک كم ( تفل "تفللا )روس دهزانالوا هدنتلا هرکسی اک هدنتربص كنهود هدنزو هس (هففللا)

 قزردلوطیزرغاید هلناطب هلنیتعف ( فغللا )هب فتلیامیا فلا هقلا لا روند هافروب و هنر ۱

 ندشیا هلفلروپ یربطیسهخگلب كندسک ن یلشیا شا هبا لاو رک ذ یساکر تکی هی
 و هل طعبف لماع ۱ دعاسق قرع یوتلب ناوهو فغللا نم لمعي اودا نا د رود شلاق قلم

 2 ایطب و تلق قزهردلوط یتزغایلدردفضو ندنسانعم فقل هلصنفكمالو تزهزیمش فا الا
 ee لذتو هخ هنابنل الم ملکناذا م الکل)۶ طب 7 ىع ففللانیبیا فلا لجر لاتقب روشد هبیفک

 ةفلاو نیبجاسلا ورقم ىا ةفلا لجر لاقب رود هعداولساق قیناحوء ءب لیقتیا فلا لر لاقت زۇغىد
 رفانلد هرملکنو لهالا رشکلآیا فلا عضوم لاف رود هل قوج یکلنشو روند هربط نالواهدنکا ك راوط

 :نومالا یبلاذکو ناسا لیمایا "فلا لحرلاعب رود ةهدا, حهوزجاع هداسعمو روماو زونید همدآ نالوا

 مضل ایا ءاقلرما!لاقب رولوا یکی اب هنیربیرب یراطو هکرونید هیت :اخولقلب وایرا هدننزو ارجل افلا
 بوشقوص هنر یر كانهعاب ضاب لاء الو ةه یا ء ًافاذ تلاش نولوا فصو هدهدلبوا راؤ نزضقلا |
 روید هرازیق ةولناجولناول وب نوزؤا لج كمال( ةفللإ) نوسشذ من .زاقوبجو هنی رللاد نالوا شیهراص |

 مزمز (فلمل)ردء "افلیدرفم قا تز تضلوا ایج واوا عج ندنظفل فلاورواواعج, ناقل "اقلو

 قفالقار وشدهیسک ن نا و ] ارنونزو فیعض فلعلو ر دعضومر هدننیب یرلغاط كنس هل قی طه ارات ههشبتزو

 یژداسنق شا یمسد سوق هل رسک,كنهزمه (فاسغلالا )فیعضیا فالفلو فلفل لحرل اشروند یخ
 زد هنساسنعپ كم چهننابب رک شابهسکر و هیح انج تحت هلعج اذا هس ار اطا قلا لاقب رد هنسانعم ققوضننآ |
 كولبلولب شهژهراص فن رب یزب هلن یرب هلا هحوتفم هيقوفیات (فیفالنلا) هنج ق هلعحاذا ةسأر نالف فلا لاش

 هنمولط دوس هدشزو عظعم (ةففلملا) "فتلم تانا بشع نم فیشفالت ممضرأب لاصروشد هرشک اب

 هدنتیپ # داخل اب ففلما لاو مب و ارت وا رب ولسا درعا مان"یدشالا شهلا که روید

 لات ندفتسانعمك و قوچ هدف یدش هدننزو هلراز (هغلفللا)ردشوشمو لتحیداشنا كنب رهوجردشلوادواو
 لاشیزدهنسانعمقلابج بوبهرتدیراهعگ لب هلغلزروب نمط نالواهدنلوق تانهوذو لک الا یصقتین اذان فلل
 "فلا لاتشردهنبس انعم كعرو هد شنزو لاعتفا (فافتلالا) قرع ءاوتلانم هدعاسبرطضا اذا عیلافلغ]

 قلا كج بو دازوا لا هیتر لناخف (ناتفمللاو) هلنوکس كفاقف یو كمال (فتللا] ففلتاذا بول

 رونیدهمدآ هربحو تسجوزوا فعلو هعرعتتب هلو اتتادا عبارلا بابلا نم اناففلو افق < ملا فیل" لاتشردهتناتعم ||

 لجز لای رونیدهمدآ تسدهربچو تسحوزوا هدرانوبهدننزو ربما (تفیقللاو)هدسنزو فتک(ف علل ]رکذ یساک
 بولوا بم هلبا ج, رکل وق یلعرونید دضوح شل روا بوکوچ دو قذام فیفخیا فیقلو فقلو فعل فقن |

 ندیکی هلغلزاقروفج ندنفرطیا ولو اولمهکزونناد دضوح لوشا دوخناباروید هضوح نالوا كشوکی اتن ن کک ۱

 لفسال اهو طلا سا طقاسیا ییتلو فتا نموح ناب لواازجا فا بول وتو فو |
 كنیبوق نتف  (فقللا) , هرعقیف ءال ا ةبلع لمف ءولغوهو نفحوا ر فلات دقو هواشب مک ملام وهوا
 .زدهنساینعم قلربوا یراوبد تو کوج ند كضؤحب فّملو رولک ف انقلا یی رود هثب راک تاضوحو ۱
 فقل هدشزو لفت (فقلتلا) : هسا را ناو هطناح لیقساذا عبا الا بالا نم افق ضوطافقل نانش ۱
 هلي مسك ك بال (فقل)هعلباذا مافطل!فقلت لات ردهنشانعم قق ونو فقل ع ضوطا فقلت لاق رستم
 قو ییاعط .مدنانولیعفت (فیقلتلا) زدنا كنيوص درا وقولتط هوب ةدنذرظ تسوا كان مان نارۈق

 نکردزکس تاو هبا هعابلاذا ماخطلا هم لا رذ ةن شانعم قمر دتوي و علب اذا ماعطلا فقل لاسقیرددتشاتعم
 كىتركسقدرډلاقكب یک دازوا وز دنو یا لوق دع قلا ناشی او نشالوط بوبلآیرغوطهبو را قلا
 سرلا ناومو اتیقلتاذه:س تایم رمان وب ہلا هنسکو کی نرلا یم3 هود دوخا
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 برقرونید هنب , راککوکیآ نالکی ررغوط هر ناینللوا رببعت شود دو که دز مزاول (فطاوللا" فطالمیا
 | عاصوم زا اذکب هفطل | لاقب ردهانسانعم ناسح |تلبا تللوب لپ رسکش هزه (فاطل ال ردذوخ أم ندنسانعم
 | نالفا فعل لاش ژردپا هدقدلتو خدم یسیدنکر دهنسانعه كلبا لاخدا هنحثرف نازهقان یترکد كروغوب
 ۱ هوش تفطاا لاش رد هتساسنعع قمردصق بوردشانب هشاب یهنسنربو ةقانلا ءایحق هب هبنضق لخدااذا هرمعب

 ِ هقصاا انا دننص دنطاتتسا لامناردونتساسعف قمردشاشهنناب یهنسر یدو و هدصلااذا هنگ

 ۱ یابنقبهتیاتفم كعشدیا :ناسحاو كلیاناسحاا همدآربرولک ن وجا دعاضفو دحاو هدسشزو !سدنزو هلعافم (تفط ال )

 | قالشبا هک ان لاو سو قفر یشیارب هبننزو لعافت (ضطالتاو او) هدسشنزو لعفت (ضطظلتلا) هر اباذا هفطال
 یا دونانالسرا یر منک كيهزمه (فاعلالا) هیفاوعفراذا اوفطالتو رمالایف اونم طلت نا تقی ههنننانضما

 فاورباوج لقزوکه دعب بوش هش لوق سعد هنشسانعم عاب هغمردلاص یارک دوخا قمالبناف هود

 ۱ ۱ qap یا تشن ندنشخ ل که کر دهتسانعم قان لوا هلن دحو مشخرارکت هرکصندقدم هوب

 راده تخم لاعلا هفدنژو لعفتا [فعلتلا) ۰ رظن ن یطغا منرظنوا ة TES ارخوا مدلاغلواذاریعبلاوا
 ۱ قنزابابساو اواو بول بوب با ازل زساوخ هکر وتیذ هیبتک نالواغاتب نن رخ هدشنزو رها هللا هه نیغ (فیغلل)

 || یرازمنما مع كمدارپ ومهم قرسیالو اذن و صوصللا عملك بیا فیغانالف لانش ردنا ظفح هدنناب

 || یخ هللخدو هتصاخیانالففیغلاذم لاقي روید هنم دمهو بب رق نالوا یس هلقاع*ّوقو یراشنتسو دمو
 همقلاذأ عيازلابابلا نم اقل مادالافغل لا قن ردهنسانعف قمت و همعل هلنتتف (فغللا) هدننزو ءامرکر ولکءاف ام

 ۱ زیان هی یلسک كن همه (فاغلالآ),یویشید هنشآ خوب نالوا سنا هدنشنزو هنیفس (ةقبخللا)
 ۱ ذا لسجرزا فغلا يلاقي د هنا اعم كلا تجربو فعلا ینععریعلاوا دسالافغلا لاش یدنلوارکذ

 دیدار نةمعلو هيلع راجو هک, هلماصاذ| االف فعلا اش رد هتساشعم كليا افجو روحو هلمایععدب هیسکراو

 لجرافغلا لاقی زدهتسانعم قول یاس سرخ هنکواو هات | هاذا مادالادفغل لار ةنساعنەم قمردنو

 | دیدآربهدشنزو هلغافم ( هفعالمآ) یدنلوارکد کرده انف یقه هنر لعفت (فشغلتلا) افیغل راصاذا
 | هل (ةقغللا) اهلقاذا هال فغاللاقب ردهننمانعم هم كعواو ةفداصاذا هفغال لات ردهنسانعم كاکتسار

 1 سرخ نابلوایرتا تنیچبالضا هد زو میشم (هفغللا) للا ىا ةفعللا هنهزخ لوقت ردیفدارحو هدننزو

 || یتفمال (تفلل) مهلدیجال ضوضل یا ةفغلم موق لاسقب یبکیدارک ولغاطو ناوشر رونید هيهفئاط یمارحو
 1 یرکشعیکیاو هرشل دض لّوالاتابلا نعاقل هع لاعبا ندهنیساانعم» كکو تبورود ینهنسئر هد دش دلت او

 اهب طلخ اذا نیتبتکلآ نيب فل لاق ردلعتسم هنسانعم قمردشمراص هتلر یرب بودل ول ؛وقدکنج هل یر
 2 ر رولوا شکول بورود یقح هکر دلی عت دن تسانعم تلیاهلاسما بورمر و ی ولطمو قح كمدارو ب هرطحاب

 | ردهتسانعد كع هلشس ذب نیکر حوکم لوق ی عكءقوجبوناق هن ر یر یزلماعط ولردولردو هعنماذا هقح االففل

 | ۱ ڭمرد نش توردشات هبهتسنر یهنسئر و هبف قوا اتیصقتسم هفونصنم اطاغ رک انا :لکالاین فل لاقي

 | روکو نص راجافاو رک ذیساکرد هنسانعم فیفآ فلو هب هلصو و دا هعطاذا شل ۶ شلاةنفل لقب ردهنسانعم
 | كمردکویوذفتلم تزاصاذا ر اچشإلا تفل لاقي ردهنن انعم قلوا قلتخ قشالوطو قشمراص هنب رپیرب ندنخیدلوا
 | هیژاسو هغایا هکروسنید هبق راضو هغالوط هدشنزو هباک (ةفاغللا):هعجاذا دف لاسقب ندلنعتسخ هنانعم
 [فللا) اهربغو لجرلا عهبآفلباعیهو غالب اتنفنا نشل ل القا هنو رولک فاغل ینچجرونالوطبوراص
 ]| لاب ردزوخ ًاندرهم :فل ردلمعتسم هنسانعغ باستناو قلعت هلبثالث تاکرح لوفلع ةلبعفو یرسک مال
 ]| سالان هوم فل ءاج لاشزونسد هی سن | فنص هان رسک كمال او مہ دنع نم یا ےھفل ةف نمو مولا ءاح

 | روند هبیناسنا تعانج شناوا معو بّرحیا ساسنلانم فلل امن ردهتسانعم هقناطو تزحو ف:صیا

 شلرد ندارونداروش روند هتعاج عن ندقرفتم نکاماو هملتخ لئاسقو دواک فون یمج
 روزدوهش

 | شلناج هنباربیرب ندنغاتیص یراجما كلذکر ونید هرازبشرمو هاب ششهرانص هنیربیرب یزارباحو یک یک یسبتنود
 كنهزمه (قانلالا) راعمالا مهیا نایت و ٌةفلو فل هقشدح لاشو روند هرازتاا بخ نالوا شتمق وضو

 رد "فلدوخا هلو یرمسک كمال رد "فل یدرفم روند هراهسان شیشهراصبوتاح هنرب قو ندنخلقبض وإف

 عج ندهفلتخ لئابق هدننزو زما (فیفللا)رولوا عبا عجب فافلا ةزوکه کو  ردعجج كنظفل ءافا که لخط كمال
 * ]| كاعتلوقو مهطالخایا مهقینلو مهفلباّژاج لاقب هنمو یدنلوا رکذ هک ک فل رود هتعاسج یتب ردا

 اثحو



۰ 
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 یداورب هدزادعو رد مسا لر طقو هیحاترب :عقاو هدنرلببد تاب ارلعاط اینواهنو نادبهو ددا اعم لنجللا لصا ۲

 روشدد- دعاسیقر عي هنفشر لر د فلو ردراو هرف کیا مان راستسو هلل چنه دنززوا هکر دما

 رد هلی راستعاهسیلاو ربد ةةلجۇ زج غنت كنس هما گص سا ابهقش یا هت ا فضا برم لالش | ۱
 مصم هنن كحهدباتروعزس مدآ نالوا رولدنمو سافمارب ۴# هتسافط,براضنم نسلفا »< لئلا هتمو ۱

 هیسکرب و "ااذا هيلع فا لاقي ردعنسانعم كيا مازبا هریک زمه (فاساحالا) ردیاعضو یا هنفانیق

 هرفظ فا لاش ردهتسانعم ترس نیزدك ینلرطو هر ضا اذا هب فا لامر د هنس انعم كا نازودض | ۱

 رضتو لبخا فل یشماذا لجرلا فحل ا لاتر كنك وزو قرهنوطیبد غاطو دنصآتسااذا | ۱

 (فيلتلا) ءالبخ ضرالاق هرازا"رچاذا لجرا فا لاق ردهنسانعم كعرو روس روس هژب ینرلکبا هلااذاؤ | ۱

 هفحال لاقت رد هنسا نعم كما تنواعم همدآرب هدننزو هلعافم( ةفعالملا)رذقذا رع هدربخا .یانعم لب فابیطا |
 رد هن ساند كما ناغر رویودننرو لعفت [یفیلتنا) هعزالاذا هفح اللات ردهنسانغم كلبا تمزالمو هقناک ادا ۱

 تلک | لوقت روید هغیق هقفوب لوکس یندج»یاخو نف کمال (ینقل) اقاط/زجقاذا لجوال لامپ |
 ]| هبرمضاذا ثلاثلا بالا نم اف هفل ل اتش ةنسا عم قمروا کلر زولوا رد طما فو: ییقر اپ زا یا فلل |
 روید هر هدشزو هرم ةقخللا ر هعسو عسول فا اخت لا دهند انعم قالب اجو ناتن شکک وا دین ۱
 بانک (فا ا روتند هتشآ جلو هدننزو هنیفش ( قرنا یی ضتزوکرا نفض اک هود سام تنا 1

 هلی وط هدننزو ریپ زدوخاب هدننزو ربما (تفیتلل) هدننزو هزعردهفط یدر ةر والو هزاشاط هفوب ول قآهدشتزو |
 هلی ءاداضو كمال (فضللا) یدنلوارک كه تن زذ با ئاغ دوشم داش فسا نزن نادرا هت وبن لیا |
 یرلکدید تنرالانذآ دوخانندهنسئرب زب هدنراسد لنابتلوا لوق لع ردنابن ی زاکد بذ هریک هکر د هتان الفصا |

 یاری تروعلوطو ینا وق ناش واط هدنکرت زد ىد كعد قذخو قیطل نوک ودوار نا بابک تابش ۲
 ی راکوکو ل هبعشو لکوک لئامهضانم . یکعوا .یساو قدا قدناو هییش هنغاربم لج اناس غاز زوقلوا یی

 هکر رب هدننب هبقع هل هیفمو ر دین مما امرخ سنجر فصلو رد نشو نم یهنحو الط یاوسغ كنکوکرولوا ۱
 | هدلج فصل لاقب هنسانعم قعشاب هکنکبزلوا یروفن وق یک ش داقیسرذ كند رولوا ردصم فصاوردندا |

 هدندروب 3 ةاردز اج هل < برم مک مال هدننزو باسو هدننزو ماطق (فاصل) قو ماذا عبا زا بابلامانصل
 هدنزو فصر مر (فصللا) هنسانعم دما روشد هتشاتطهمرس هل زسک ٍلداص (فصالما) ودندآ تكخاطرب

 هدننزو ریمآ (فیضللا) هفصر نعم هفصا لاق ردهتسانعم مرد نیا یا یکی شاطمردلاق کن دیفدارتو ۱

 یا فصل لام :هنشانعم قماردلب رولوا ردصمو قدزبیآ تترضا یس لاس روند هر هاهنا نااتیت ارت

 ندهنساسعم ڭم ا هلماعم هرزوا تعالفو شزا و اولو قفر هرم كال (فذعالا) قرباذا لوالاتابلانم افنص)

 یادارم لتاوهسو قفر فله دابح ندنفرطالعو لجن قحو هبیفزاذا لوال بیان افطل و هبنفطل لات
 یکدارماکس یاعت قحییعب فطلب دارم كيلا لصوا یا کل هللا فطا لاق ردنرانعندکلیآ لاصیاهتسیدنک
 ندسیایر فرطفطلو رد کعد نساوا لئانزسنقشمو بعت هکدارم هکهیلبا لانصاهلیمجو لوچ و قور
 هقیفوتبیا یلاصت هفطلب لصح نلاقب ندنرانرغ ندکمروتکتسار یشن كاوق هکروناوا ریسفت دلی قیفوت

 كجوکو قفوا هدننزو همارک هفاطلو فطاوانداذآ * ىلا فطل لاشب ندهنتاتلد قلوا نیش لاهننفرب فلطلو |
 "قدو رفضاذا سما |باسبلا نم ةفانطلوافطل یشلا فطل لاب ردیلباقم تما هک رد هن اف قلوا |
 لا e لاقت ردیلب ابقم محض هکرونذ ةهنسن جوک و هدرح ردقفصو نادساتیانعم هد نزور نسا (فبطلل)

 یک اک ردیلبانم هتسنیراواش هکر دندانعدّوب قالطافیطا ةرهنسل كزا هدرغاسل قیقدرغصیا |

 هلبا مفانم لاصیا هنناقولحمو مرکو رب هلفظاو قفر دنیدابع هکر رولولعافیس ۱ تدلوایانعمو رژلوااب زانو قلصت |
 رلیدلباریسقت هایم انضدانادولاط هروما ق باقدو ءااسفخ راض عب نیو كناعتسم تر یڪدی اناا |

 ابافخ ملاعلاوا فظاو قرب ميلا عفان ا لاصیابهقلخیلا نسخ هدابعب لا ىا فيطالا ىلاعت هللاءانمسا نمو
 نازکو فیظل مالک ل اقبردترابع ندنالکنالواقخو ضماغیماضعم مالکلا فیطلو ا معنادار ومالا

 لاش ر نوناوا قالا هبهنسنرباسو هفاغعط هج او رده انعم ناسحارریسا هلزرتصق (فطالا) قخو هان

 فن دهیا ٌدَفطل هيلا یدها لاش رونلواقالطا هناغمرا هلتاعقف ( ةفطالا)ر سیا هرغو ماعطلا نم فطابءاج |

 | ٍیافطل لر لاشه روشد ةمدآ ندیاناسخ اوت هلهحو تعالموهفطالم هسانامناد هدننزو نارکبب (نابفطلا

 حد



TRPOEتا  

 Ess ET یطاقس نوجرت فیک وبشا هک هترونلوا جارخاهنچرخم نف دسهاکو |
 ۱ تیدواو عورات [خدیقم ند هلک قج هیغوانفتبا ندیبنک ھاک ور د لب والاد نمو جیزال کر دچقاو
 نفتمربغ بولوا نکر تاکو روی ندننهلکناک هدینان ندادنپم ءدلوا کن یک تشک فکر تا

 انا تیکو- :كيرلخف یک. یلاعت هلومکرولو !عقاو لطملوعفم هته اکو رولوا عقاو لاج مدنی قم ندملک
 انتقال ەق ىيا مو نحو غو قفتم هدانجمو نسب رونلوا لاپعتسا ق رلوا طرش هه اکو .دیهشب ةا لک ما|

 نوهغیدلوا قانا ردلکد راج یکرت بهذا ساجت فیکو یک ع نصا عنصت فیکر ولواءازرخ یربو طر شیر هکر دما
 ۰ سین تام ناو لپ رو ابر تنه با یدشوا ته هنو فوت كس هلکیفبکه وین
 : !ییسعنبخلو الاد هلا وتس ندلاوجایجما ردقوب قییحالص هتیفرط هل فلوا ناکم هو نامزناریز ر دنیا

 "لقاذا*وشاو بولوبهاذ» هدهنسلو هل زاضهب و نوناو قالب طا فی هبقب ظزوجت هلو ارپ فیل
 ردلک اس هفطاحافلطد نکرد جاجحا هیت 3 دیبا فيك یندالا لع ناهو# اق نبال الا |
 غاوفرمالج هرزوا تباربخ هدانوتذکلپ زدرهظ نجی یاوا یی ییفطاخ یتزا قمة ثالوا هفطاه هدموقرم تسو
 نطق بو هل رسک لذا فیل بلطبلاو را فیکلاو فیکلآ لک لوقت تالف یل فیکلاقیو زیعما
 ونبدا هغ هالو اند لکا ک هرو تو هما نالب وا هنکمآ نفر ظع و  تاکلموکورونید
 رد هنیانمارغوط بوسه هرابراپهیننزو لیعهت (ضییکتآ) رد هملفرهد نم گان چهار هشدمآهدشنزو
 عرف اف فک هی فرب منو هخ  ندنطقل برک نیمکتعودعلیقازهفیکل اه
 :یاس دزو لاپ عنا ییا ددی تیغ فف هلوعم رد دودع4 ندخالطصا سپ ندلک ۵

 هنیصقتتاذا لو اهن ما نیک ۱ هدنزو لعفت (فیکب) عقنا ظقنا:ا نا: لا یاکنا لاک
 زادهنساضعم ك هلېب لزوکو شوخ يماعط لینوکس کن هزمهو یت تماشا ال لس شل تنتمف
 قدروا كب هلسوکس كيتو |یتخف كمال( ۷ الكا هک فال بالا ناف ال ماعلا فأل اي
 :رلفاو كشیرانبازوناچرانیووهاو اپ دبش هبرضاذا قافلا ابنا نم افطنفت لا نداهنتسم ام
 فد [ ةرفح رفحادا ,شساننکلالصا یف ىق هربعو یپظلا عف لانني رد هنا مقمزافروعخ دن امنا

 هج ی + دن هزوجكنب دوپقو نالباق هدنناجر كنويقوروئید هروعج ناشاوارکذزدنسا
 ادیطسو قحەک روسنید هنس و کز او نبال لاک اامو اهبناخق نفحیوهو ف تازو لال
 لآ ك نو ق هد نو باک یاملل]) رولک نفاطبا نچ نوش موت داو هزومخ یخی دلا بؤ لیکر ا کتووضلیسو
 راغ تب ك نورب هکر وسنیدهنسهلوقمایق نالو! هل اوج هیدراخم ندعاطو هنسانعم هفکسا رویش ةنیکشا

 !بلوص دوخ ورد هقوا ی پین «دزوزما ی ) لو لوح ولوو
 قيقا نو ندای هتسنکیا روصنیدهنس کچ ر وین ااف نتو رقم
 به يزک ذواهناوجی ی رمان تغ نت ف هماتفم
 بلا تن لای ود وتسا دنع تلکوچ بول وا باو رپ اویف هد تزول فن ( فل تلا) انج اون فلش دا ا۵اهوک
 ی !تهناوجقرفح اذا زی تل رولوا یدمتمو مزال هنماتپ ما قیزاقنفارطا كوبقو تفسښلاذا
 انطهفط لایقی زدیم انفم كم زوب بوتروا هلیس هلوقم ناغروب نبهسکرب هل ینزوکسب تان هاب( یامنو تفك مالا
 هدو لاعتفا (ی ال ال) لماذا هغلپ ,لابفیرد میس ایپ قمالب وجو فام اپهاطناذا ثلاقلا بابلانم
 كنج هروب ود زو پاک (فام) هن لین اذ منافی لاغبارد ماعا قلراضچ بونروب هب ولتراجوناتزوب
 ناغرویاه دم لب رد لو | تاغ یاب هتم ا هدن غرو نکنیم اسو بشراچو ناغرول زوئ ده هنسن
 هتجوز یآدفاطا الا ةه لاب طب رولاهیاک"نینیبهجیوز ئاھ دابو هتفهلیاموهو فا هبلع لایقت ندلکد یفهراتعتم

 هدشزو زما (فیمط | ردهنساتنچم فام هدرانوپهپرمسکه قر» (نمَ و( روت نيد هسانسل تالثیواو
 بولوا نوا پاو روک« وب وق ردیدآ كس رفرب ندنواسرف یوبن ٹر ضح ةت صاخ لوط هدسشزو ربسب از دواب
 بلال نخر هنعرافرښا فرط یددلوا هیچ بوق یمن :هلتخلوارتروا یک فشراج لع ی نی دلو ا سام
 ةف هلافق فل لات من راب هنسانعم یاوا فلت ی زار نیبناه كاپ هلا یاک كمال( تاللا یدیشاااډها

 ندنآرولوا چون مابك روند هبتلاج كر لر دیس ,هلوفم ناغزروب هفطو م مشهنع هذازا لولهخا ءا لقا

 اروند لر اط تاتمال ( ی فاما ایام طه لاقی نور شنونوپ



 نوتیحهفلموق یک ی دمار نسل (  ویو اه تاتو و ابتو نیس هک فاو
 ناوک ی لاب -ووبلوآ قالا هلو اهوا جرو هشباراوشتح ولتدشو و ټو ءوهحبو كنقالطانافوکه موقرم ریش

 توی د نامو ذب حران رابطن یار ا تک دف تارا رانا یوا انجوضدشزما نیا نازک ۱

 زی دلار پست هابل هر شرما دو هوره دوخاب یاسر طعن و رانا نآ نیما حردو حرهو ر متو قلتقشوا |
 لاقي ند همشنانعم کو بود قولن اتالم هدتززوآفوخ (فوکل) نی دوج ام ندلاوا:یانعم یسالچچ

 پس بی یی اور سو بوفاذ وکی وکی مال فاک ۱

 هکر دون شان طبل یی
 ةولا لخادیاک:لصو لناس لو دخلوا لج هیظفاام رولا نو مو

 جت لق زاغ کنکور ماس یک تکی درک نا ی ها دندنعورف ميبشتونو
 ۱ ۱ سبز مرز در سرو ار یر تسمه او زخم باتو از رب نادر سو دوو

 قال زمستان و بشن رضا زد دلم
 ءاقسا ضعتاو یکاک ابو ارولوا قخالمپ وضم لیضف نریم کولو اکو اتو للفکت لوک ولو اتق تھرخب

 تنیس یوقاتیوز اري واف زاخو اک 3 میزنی! ئالا تس رک ینلاا زه تلاد

 ناخازوخ هلیمهکكنت [ فاکت )ونلشفلوا ار ازمافخیض غوضوم لوک یار ترن تا یاو زا
 | كمن اتوا نیش مناد دنزو لیقفت(فر وکلا )ردیدآهقزپ هدنساضقر ناتو رهندا فر ةد فما ضاق

 لفاکلا تؤكل وقت نههنتسانعم قمژاب رح فاکو هنبکلوتتاک نطق دالا تفوکلوقت_ردنبنسسرامم |
 یاولجزکد نسب قو هر یااربل هززوا سایقربخ هاتف (نانوکآاو) هدننزو عفت (هوکتا) اهتبتکاذا
 رد هننسانعم قالوا بیلبتنمهت نا خان كلغ رک دپ هفوکل هاو رادتینااذا اناقوکو اف لد ]اوتل اغ ةت انهم
 یک وبا در تۇك ها خانی مبین نیفوک اب بنا جو نوک لقب
 لوب واع دیزواو(لحاوکر ولوا ناو ندنآ و کلر رولوا هدنزز نرظراغ لوق وونلوارعفهرا مو راغ روا فر

 نیا ق راغلاک وا لا رقم تیلاکوهو فک ا او لاقب زولک فوهکی جراید تقهکبنزووا |
 | یاموعلا فکره لاق یوئلواقالطا دمداو هر حج هزوتک"هانسنتو :یعس دف اصا هک واغفر ص اناعا |

 رذدزو هو كام لع كوب و هتسسانعم كس هتحرسنو كج روب لتر س ولوادصم فمکو مژه |
 | دانوم مرش ااف کای ع لوقا نەفىسە ندنب رەنا قۇن ەكى : 1 اوکو

 انی سک !الواردزاو لوقف وک نتن هدنصوضخ یراتم اسا ةطدضار در وکم دا ماتعرف ی

 :نینلنایلب# لبنودم 4 سنوط ما تلم مایل شکم قفاز د سوییذلس فنک۷ لعونوا 1 شیناطی را« |
 زدططوختنک# شوی طب سونراس سفو ول ۱و سنو هر الما من لتنکم دا ات اررد نسا ونو ال شوی ط طنضک | ۱
 هتننزو ونص (هفهکلا) ود(تفون و ٩ a نسلآو ناو« نینوی 4 لمولمرم ۲ لام اننا نکیر ایماخ ۱
 بلا نزاو لدن (ففزنکو) هلی كفاک (فرکهناذ تاذو) هلیش دین یعنصم (ضهنکا) ردیدآو صرهدندزوبٍپساوتب |

Emهبخاضاذ لیلا فمکک,لاقیزادهنساسنعم قل وا وه افغاط هدنشنژو لقت نیست  
 ماا هدا بشنزون ن۲( فک هعطقا ذاافیکه یکی هفاک لایق رد هتتننخم | نجمك دزو یقیح:(فیکلا) تو

 هوزوا مف نج مننازواخت ءانوغدنلوا کان زق ی رخ ن وفا نینک ساق ووهنسانطم هنوکه نو هیت داد نکی تم ۱
 توجما مام فتا الاغا یم لک تفیکو یکی زلکذن دوم ههلنس هلک ف ورد ید یک هلبا فن فاو هوم
 هاب نور فک تیک وان رج بھتر ولو قم موش [یکدیز زیر نولوا ییفخاب نوتوال ته ا 1

 | امف خر زا اک شت ع خاو نانو ین بسا نفری هو زیور |

 نا لوقت رولوا نحال ةن هلک كق ارا نزا ی نیگ انھن نرو یو كدب وڑو تاوخ ولو قحال هلاعفا

 ۱ | یونی بک کم ططوفشک نود سواد کوی ان



 ؛ وفتره ترخ كرچات :a ظفحو عضو یتاودا هنجاهکرونید ||

 هدنراف ات ضوص لرقم واک فر لا اد تونر اق یوم دک و نده لوش هو روبص
 )وشو اهننکق زتو الزان( لنالا مفكر .تناکآذا فكك قلاب لۇ راق لاقى و ناپ ةدمغرالا توبا
 تل ةن رون دلا ویحاش مش ا ككا نکی کو هلو ارادیک هدغرالاقاربا ندیروسامنادهکر وسشید یک و هزوبق
 در روت اس ترک هعلارا (ةقناکلا)" ,ann لیلا اعربضدق تراضاذایفونک
 1 ۱ پک Rp رب ےہ ن ناکا خاو ہزہنا لاقت ردهلپ راتعا

 NPE هد ن انژو زیماوولوا عج ندنظفل فینکو ورم چیو کیک ن هناا فوک

 اید ۳ وا ترا ایی نیت سهبار دسر یو ۱

 سست

 نم ا اینک 2م داشوق تولہ وخ یفارطاهدننزو مظظعم( فنکا)

 85 2 هتک رک رونید هفلموقوالفح هدرخ هدرخ لوق ىلع: رونید هغلموق لزق |
 ادق رد لب ارصم اج هللایصر صاقو نان دعس هدمطءاقو راف تنفخ نامز ند نیما |

 طا ها قوه سیاه نمرو بشید هیدن ندیاتیوهنسم اینعم هز روند هد و روشی هر
 وجه رو و هلس> قسوا دوتسم رووا قالبطا هباشمو
 ج اج چ هرکصت ر ڪم د لن کو رج نم ةربظح یا افن لبالل ذخلا |
 هو فیلکاک یا لاقت رویا هی شن لافص نوزوا هایتساکآزونید دنچچ غرب

 Tres كنهسکررب ور (فناکو) هدو ریز اینک

 AEN وسایل یدلبا بشت هنس هدوط نابوج ر ترتطح هلبعلوا

 ۳ ا :ادوخاب نوید بریفصقو اساص لم فيك د وجاسم نال لاق هنارع
 کا هدنززو نس تخ (فکمون) هنااا ذا هفلک لب اردد شات تللیا تبناعا خدو بارک نده
 ا تک نر ا یعقوب یفارطا REED )و دیس هینکل باا ن

 4 ی دیک لاقساسو نیما هیفنکمو وند تف یراقدقال نوصا قنصبا هلی داق ءالضو
 فا الی عیافنکم هی لاغیو : اميظع ئا ةيحللا فكم لر لاش .زولوا فصو یی هب هیلو
 اهلبال افینک (وذغتآذا موقلا فک ل اقتاپ زد هیدن انعم كا دبا لبغآ نوجکا هود هدننزو ل اغتفا

 جنس (فضکت) هیاوطاسا انا انالف فتنکا لاقب رد هنتسمانعم قاتشوف یتفارطا
 ۶ هفتزو هاعافم تاک )هوا | انالف فک تلا قب ءزد هنتسانعه قعاشوق قارا
 توش مس هدننزو هجارحذ ( دغهنک) واببدآ عضومزپ«داتزو لدنح ( ب منکآ هنواعاذا هفناک اس
 ذاک قو د ادمان هندنعزاضعب و عرسیاو یضماذا نالف انع ننک لاشن هنت مانده

 مرکه زرد نار دیدم وجو هنت ها هلی هفوک دب ناد ادرک نب ةلرانا یهظع دیمقوا یتیم السلا هیلع

 ٤ ناجا رض یراهلظخ كپ رعضرا از ذ لوید جد دانا هفوکو ابو هلی تلغاک

 6 کپ درام شو نر فود فود دنا هلی شاسم یفقشلا عرفانی
 1 نانو تیک لیفان بودازود یه فواغاط تلرحوکرب من ناقوکه دنیمز
 را لوا رب نالوا مگ هاش اریز ندهنتسانعم جد صو فیک معدل ادّنعو:یدنلوا

 ۳۳ ی نکا رج نیا لس دو هیچوت هعطاقم هجورب هرمآ مان
 2 4 اب یدو را تر بلک هو هد ای بولوا نکس باب هلی كفاك یبدنادفیک
 اعم ههنوژع کد اوج ب ندنرلوقواولا شد کس ناف کو اهنخفو فاکل نا نافوکی ریه
 ۳ ب نالوا یاب دوخ اب نوچباباوا طیح یوقرهرسهش » هدف فاک بان لب نا هدضارطا اوج
 | اوليا اوف رکن هالا لها هیکدلیا باتو بلط نوجا مالا لها تاوکس فرو زم نیمز لضافو ایان
 | لس هاب فرطزب ینلفوقو یب مر هذه اوف کد وخ اپ ردتشفاواقالطا فلاح (ندروب رم ظل ملکجد
 تنیعیا ةفۈتالو ةفوكەب تبل اسب نوني هب هصبقنو بره هفوکو نہ طم وا يفرم ن دمو قرم طفل ةلکد
 اکآ دعهاکهتففوق ناروا هن چهل ایمر رګ ن هللا دییع ار دیدآ م ضومرب ہن نیاز ةي هقوک لنز هیون( ور

 زد الب e هدنبرف تارهرهش هبستزو بوظ یناڑک ارد ید رع نیا ةتفناوکه فضا
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 || سما نم لتس نك كبجاح ىلع كدب عطتناب هتعضوتسا یا هتففکتسا لوقت رد داعم كلبا ظذ نوا
 (تافکتسلا) هفکب طا لئ اسلا كقفکت افترا قانشا مند توش آوا هقلخ,هدننزو ليفت (تعنکتا
 لات (قکنکتلا)دونبذ هرهود شکر بوطردو نومهخ؛دلوا هدرا رتن یحی هدففکروئب د«رزراکم هلیس ین لاف نا
 كسابا تغارفو رت (یافکتالا) عثتما اذا هنع فکمکت لاش رد هنسانعف قمزوطوریک نی هنسنرپ هبسشنزو
 روند هغلهرق لئامهیوواص هلبنوکس كالو ىق كفاك (فلکل| ) هوکرناذآ عضولا نعاوفكنآ لاد شیر عام

 |مقشاعی) ةنالف فلکوه لات روید هبمتفشاو قشاع هلب رسک ك فاك (فاکل 7 ةرفصق داوسیا شه لاقب
 ضواع هدزوباماج یکی سنا د خصوم تخف (فلکلا )رددعچب ندنراظف) ءافلکو فلک هلن كفاک هل
 | لبا یزمزقو منلاک هجول اولی یشوهو فلکه هجو لاق رونلواریبعت تفیحو سس هدیکوتکر داش نالوا
 ویبحت یجسفتب ولو ضراع ه دنس هر هج كنهسک ص ءب هکر وتید هخلازققتمارق لوشو دون. هو نالوا دنیا ےس
 ضارما فلکوبشا هرزوا خبدلواروك ذ هد هبط تكة جولاول عت ةرذك ةرج وهو ضلكلا هجو العلا شيو نلوا |
 انک هب فلکل اتق هتسانعم كلما تنو ق شع لس داب هلک رول ارد ضم فلکو یکی رو شم ردن ددل |
 ردمافلکوهاواقالرق قتمارة عي فلک هدنکنرهکر وند هاوبحو ناسنا لوش (ضلکال) هلو اذا مان
 یدنلوا رکد هکر دیّوم تفلکا هدننزوءارج (ءافلکلا) روناوا قالطا هنالسراو فلک هک ذافلکا لحو لا |
 نالواقنالوت بویلوا فاص لوق ىلع روسنید هننول كفلکا هدشزو هفرغ (فلکلا) رونلوا قالظا داب ءاشلکو ||
 | شانه رنو سلوا یی رکن وند هتشولتقشم نالوا باکتزاو هشیا نالشز اب تعزو ةت زو وند هقامورق |
 نولک فلک عجج ردلمتس ی حد هدنسا نعم ثقشعو چر فلک هروک تناسب لحواشنوسلوا یا ندنس هوس ەلزانو |
 | فیلکت كليا فب رعت رابع قحوا دات نمهفلکن ام فلوم فلز لالا لصب لتفلکلا یلعربضب نخ لإ يمقب نمو |
 هتفاکناعهفلکل او هدح ابضعرد هرقخ تفلک دبع رش ماکحارولوا ماش هلعو لمف نانلوا باکن را ات ا ی دنکو ی |
 رد شابا بهت ید یا نم یا ۂلغلوا مو سرم هلبزابع هفرغو فرخ لفم فلک اولا ةفلكلاو تشم ىلع |
 لح مان هقیغ هدسشنزو یرتشب ( قلک]ردهدززان زهد هلیعف تافاکو رد زسا یدحن کار هتک مات ثراحنب مام هفلکو |
 اراد شل هیعساهلغلوا فلک هدننول هی ,«راشاطضعتعقاو هدنآر دیدآ قلموقر هدننپنادزوهباراج دوخاب هدنشج |
 (یالکل]ردیعما یداورپ هده ندم هد تزوابارغ(قالک) ردقلموقالعو ل هس هل چب زم قلش اتطیسزاسفارطا |
 هدشنزو روبص (فولکلا) دولوا هیسولفلک یشم روقورولوا ضا لثامهلشی ردمزوا عونو هد شنزو نارغ
 هنبطح فعل هدیرانک نوع هدو بیحاسص ((نفلاک) ؟قافیا قولکرشا لاقت روند شا ولتةشمو چر كب
 هبهقلکا؛لاسقب رد هنسانعم كلبا هتفشاو صر رخ هیهنسنرپ ییهسکرب هل رسک كنهزمه (فالکالا) ر ددجما
 هرما اذا االف فلک لاقت رد هتنسانعع:كابازما هلکلشیا شیار ولتفشمو چر همدآرب (فیلکت" ) هباعوم هلعخ اذا
۱ 

 ههشحاذادفلکت لاق ردهنساضم لا شیاولتعشمو حر نب رزوا مدارب هد تنزو لعفت (فلکتا| ) بلع ذاع

 لاقب زوسنید همدآندیامارتلا هشبمه یبهنسن هدوهب ناسیلوا عمم هروک هنسیدنک هرس هی لعاف رسا (هفلکتلا)
 فلت هنا لوقت زو تيد کشی شا 4تجازون ر هدننزو لک (هنلکنا) هنمیالال ضب رعایا فلکتلجر
 لاقب ربهنساضعم قلوا لزق قتمارف نکتز كنبتسدو كيوک هدننزو راربجا (یافیلکالا) اغلکتالا هی ادا
 لاق ردنوخ مند ۲ یاضعم و دنسانعمهانپ و تسوزرح هتف (قنک]) مالک تراصاذا ةالا تو لک
 ةنسابنعم لا ظروتیدهبفکلوکو هبناج یاهفنکینوهلاقبردهنس اعم اجو هس وهز رخ نیا هللا فنیکیتنا ۱
 یا طلا رح لاق نونلوا قالطا هنیدانق شوق اطاا فنکو هتیح ان ئازات اف ذک ق وه لاس رذهتسانعم ةا
 ترخلا نوبه دنآ هکر عض ومر هدننزو یز ( وکر رد هنس ان هبخ ان خو وب هاف (نفنکلا) ةيعلانج/یاهیلنکک

 شاوظ نکر وایی ةنننرپ هلنوکس كزونو یف كفاك( فنکلا ) ئدبشلوا رشا هراززنیبحاح تولوا هعقورب
 بدي لعج اذا لوال بالا نمافکلایکلا ف تکل اش زد هنت دا ننعم ق غو ظ هی رلاوید نوتسمکودینرانگ دعوا
 نيعبلا فنك اسقمردهنمانعم كمر وج لیغا نوجما قاب هک هبیشاومو ماعطلا ام كسم قلا أزل
 لاتب زد هنسانعم كم با فار صن اولودع ندهنسنرنواهنلا اه وو ةر ظخ اهللعاذا:یناتلاو لوالا بابلا نف منفلاو

 لات روتلوارنبعف کل ةزوکب وزوک کر د هنتبنانعع كل تنایضو ظفح دلع زی ةن شری لدقاذآ ةف تک
 كغ دنا فينو هناا اذا االق نکل ایس ردهتسانعم قلقیرابو تنواععو هطاحو هلظفحو هناضاذا لات

 فونکلآ اغینکاهل لعج اذارا دل فنکل اش ردهنسانعم ق ماب ف نگه ناخ و هذا اذا اف نک ف نک ل اقعردهسنانعم

 ےس

 ےک
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 | ىزىد لغخلشاكإهود هافنزو دوعق (توفکلا )بتن راردبا عن *یعبورخت ندهورکد خاودرف نددارفا هلسس
 اا۲ توقف ترک انارافوفک ةفانلا 0ك فك اتش ردهنتشاتفم كلش نولوا هدست هدنسهبنز كنگود

 ۱ ۳ نوتید هلودیفا لیس یراشباتندنسکلربب هددنزو روبص (فوفکلاو)/ فاکلا)تهذت داکت یخ
 ۱ وخان لقب بولبزاص ی کرک ندنرللوق وخ اب بول روك ةهشیزب رب یرلبلوق (ةقونکل)ولوا فصو
 | قواك هییع نار٢ شد طا نو دو داش هج رشم ئا ةف ةع لاش رولوا تن تو هک شخلدیلک
 | تاع 7 سا ووا تقس نوکی ره تاهسنوآ تکتال ىلا ذظوفحت اهم ذلااهب لم

 :کاتهنع و شالا یخ اورا دق مهنن تناك ىلا لوح دلا تا سد نماا

 هوش مقر ندوب ترضخ .فرظ/هدتلص هیلتقح رؤ رم ثندح اهیلغ او اوجرشاو ءاموف
 ۱ ور رک لشم ید هدشسزکبآ هکر اتفاقا جۇ نوکیا موقع مالک نواژوکب دم جو ردجردت |
 کم لنقدو ح STE نالا مۇ نوقم ندشس هاتف لو تک تولوا دفعنم هدهناشیم |

 ar دكف م یک بدار منافو غذا یوزر عاش نالوا هدتوزد که لقم دوخ ار ؛درون هست

 ا ا ت اا ¿ك ۆك ردك اغفاتنو حن دام ند ج ورخ هرهاظ یوادقو وا چ هک ا

 کک0 وقترد د اشباع فرو متد هدر تک لّیففتو صو هرڪا هکر
 ۳ ۰ وه لانق وشب زود ةیرادتسو لىت كندنسنز هنتزو تام | یا: فال دو هتعفذاذآ هنع

 خ (فذکلا) کاک وا قالطا شا عمو قزر رالق لهنا عنمو فک ییباتتحا هسانو هرادفمو

 ۳ ۱ تفنکو شیما فک دته لاقل ارز د دک دونغ علن هوش یباتشحا هسانیدوب

 انکو OSS ناقافك ففكەداژۇئ هروکه نات كحزاش خاو سالا نع

 وخوا کن ناک تخ غزا رولوا منا ندنشاقم فات فکتشا ففکو روند هراشقن یمرکد ییرکد نالوآ
 رپ ورک نه کرده و هات شات ۲ لاو دل ام ىا فشکلآ لا شامل ای رطضادق نالف
 ۳5 ۶ ف افک ننڈ لوفت رز وا لامهتشا ةت انف مهزوطوزاکب ویلا ضر عد اک هد هلنا ضعناکب

FI۳ لوکس ناک نکا ةفکلا) دلو تالتسا ترا دقمو لغم هزوکه نان كز اشك ىع  

 E نانا زواره لوق یخ زد ة سان هژاور ززرکبذ بوروبق اوبد هنساتنرویقو هنتکناهروح كسابل
 لو یلبشم ۋاك هتشار هاب ز رو وا قالطا هتسیقو هوا کانتر و یک لش ةیشاخو بول اموال

 ها وداع تاون رشا ز دخ ۇارتسقاكم نۇ دةوئ قول توقلادفکو زولوایکش با منمندهدایز
 هد اغا رتجشلادنکو هد زو لا رولکفانکو هدننزو لک رنو تجمع وج رونلوا قالا دنن اکو

 € ردتزابعتدتفاتجیوداوسو ترک الا نکو زونکو ت تولیسکن دارو هکر وند هر یدل وب تناهن

poeروید هننراخو نانلاص یک ین وارو مشلاذنکو زونلوا قالطا هرلنلوا  
 د حط شکر اب وادب هدنآب ولت هاد ژرط قاجوا تور وخ یشهلوقم روماخو لات هنس هروح هکر وند
 AEE او تب قنات ثرظدلرکر دنرابغ ندنامزوزج يرلقذلوا الف كز دوکو هک
 | زتە نانزوا ذخم کد تاذاموقلدرادنکو را ندتنکناتافرژ غزدلاذفکو رۈيدا ا

 ۳ ةفکلآ رود ةبزغآ كي فرا فافکو روڈ دن ایا های رک گنهتسنر هدبزو تاک (یانکلاا

 ردتفا هد دا: كفا ژو هن دنا یبوآ تر الا ةفگو ز رذو ادق كفاکو رو هشز وزارت هلن رسک |

 دوم زوشن و روا قالطادفکذ دبش نالوازب و ك ژولواق الا هنخاضق كرا (یدلآدنکو)

 زوم آهن رک نالوا ردم اد لا تنکو زولوا ۵ ابق هدراغاط هکر وشد ةروف رکي نالکرا

 ۰ 83 هدتنزو شاخ J برک فاز ولکفافکو هدانژو تن رد فذکی یجج ردنا هد هلص تكفاک ۱

 ی ؟روئید هوا الو ییضو نگو رود هباغمنو شفت هه کد نالوا هدر وکو دو هراز |

 تکا لاتفت دانس ااش قلوا هقلذت هفارطا نوا قاب ةیهنسارب شات (فانکتسالا) روند هنمو وا

 ار چاش ترا نا فک ا لاق ”a Er كارو نالب ویلا نورظت هاوطاحا ادا هلوح

 هقدضلاب تفکشا لات فردا یمازوالاهینلطف رخ دو مارا فککسا لاش رددنسانعم كر
 لب نیک وا ین بوبق ةر هژزوا ننافیلآ" یراق تشلوکوت ةشئوکو تفکی للطاذا لثاسلا کسا لاش دوام هد دمادآ

 نوجا

e. 



«۵ 

 یادم ضیا "فک درا طب فلوم هلو رافاکن ولک فک فوفکو كناکو یتعف لزوربه
 یالطا فكة غلام نو ؟یدلبامفدو عمي اذا ندنیناو دشا حاضباهدایز نداروب ملک نایب هلی رابع
 هنترص رد لخاد یندیتربض روناواارییجنر هک هکر ونڈ هجو نالوا لش فو شاک یلصاح ردفا وا
 ا هجا دیا تھ وور بنانا ندیف هرط مث! كنه هح ارو روید فک طاب هنچیاو فکر هال

 قالطا هتمعنو روید هتتوا زوم فکو عوکلایلا ییهوا هدییاب ی دفک هنلا دل دم لایق ردربسفه هل تراب
 نلیعافمو نتالعاف روند هکلیا اشسا ناز هو نی هدنحال طصا وضو عو ید وا

 هرکصندکدیلیا ینقارطا تب رولوا ربع ایفک ا تالعایف ه کی کیر نو تن

 ةطا ي اوهؤ هتبشاح طاضاذا لوالا بایبلانماضکب وللا شکل اف وجا كد رار
 قالوظ هغاناو ۳ os الماذا ءابالا فک لاش نوت پس اعم قمردلوطكب ییافو لشلا .دعب هيابلا

 ندلع یرصب هکر ددنساښعم قلوا یعاو ةقرخ ای هبصعاذا هلجر فک ل اب عبد هنسانعم قمراص
 لوقت ردهنسانعم كا عفدوفرصو یعیا الوحم و امولعم عب لاو جا هرصب فک لا دولوا عون

 "دلعتمو مزالوه "فکق هتفنکل وقت ردهنسانعم عاما قمروط ورک ید هنر و و هتعفدیاهنع ا

 یم كمرصا نهللادبعو ردیعسا یلقلفلخ نراماو ردم مصر ضوصخح هنس هژبق سود (ْنیَع

 ردمانب هبا ماطسا یس رب و ردروک ذه یسیرب یدیاراشمرپ و ق هضبف یکیا هدندوفو همت یا ربیکز دیییسا دی
 لشالا فکلاود ردیمسا كنيرلجلقديلولاندلاخ نب رعی اهل نیدلاخو یراصنالا پکن هیات (فکلاو
 هکر دب رلکدید ناس دب و ردنابنرب (بلکلا کو ردندننابمرف سه لو نررکب هکر ردهنیک مان هل دبع نب ورع

 زرد هکر دبرلکدید قوا هقب روقو یسادرایجترب عیضلفکدوخ اب (عیبملا فکر ا هیستیا
 عر فروع هکر داشنطرع (دسالا فک] رواوا یراقارتب هک و هوتا کو و دچا ردنواربزریدیما یدک یی تفکر
 دوخ اب (منجالا فک) ردنوا یریکدید یمانونآ دیر دن اطونج (یشزلا فکر ودوان یخشرخآ زویطر دگر

 هدیسکیآ (ةفکه فکر رردیاربعت يلا اا عرم مب هدب کت رونلوا ی ابا هنولفا تب هدن رغفو قلط 94 هدقارعو

 یکم شع هيچ بوناقهدحاو هلک دعب بو مس ی دما هرات رز فن خو یھ افا
 كلوا كلذک ةفکنع هفکو ردهرزوا | تیک تلف رج كنيننو یصن كلوا ةفکل هنکو رب دلو بم هرزوا حڅ
 ا فک ع و دفکل ةنکو ذفکةفکمهیقل لومت ردلمتس هدنشسانعم ههجاوم هل رج كانو یصب
 داو وک ر نو ام دیتا وخا رد "سم هنری ین بو یدال ویو هنری

 اعبچ هلبصنا ةف اکر رد هرزو!تیلاح لی و ااپیرابصنو ن دشلپا منم ندفآرصناو ضوهن هرحآ لیحیرخآ
Ar]بولولادفیرعتفرح ویو مماکیا دق اک سانلاءاج لاقب رد نمت یلومشو موع هکر دلمهتسم  

 سالا ف" اک تاج بولوا فابضم هبا ارخ آہ کو ر دشا هو یرهوج هدنو ردلکدزاج لعد ةف اکا ت
 یلوخد فرع فزح هنسهلکدق اک یک فوم هدنب کما صاف رد یرب رح هکر ید جرتم ردلکد جک كيد

 هرزوا تیلاحا من اد هکر دراو ءاجسا صعب هک ر بشل یا ناس هجسروب هدنحرش باهشو ردشلبا عن منبلاج تفایضاو
 ةف اکب اضبح هدنس هبطخ لصفم لب رشخز ندنهجوب یک دن اکو بو طبی ناب او

 :هحرک ردندهنزال قلا لامعتسا اءوضنموا رکن هشيم ek هجو ارزرابدلب انا ت تسا مالك ب اوالا

 دراو هدنهالک برع یاعلباربز ردلکد ندهمزالروبزم لا معتسا نکلر دحو ریشم هرزوا هحوو هدیابل حرش

 باتک اذه ردوب یقروصردشلوا دراو هلتفاصا هدیوتکم, :یرلکدلیاا پناهدلک اکونب مظعاقوراف هلجزا ردشلوا
 لاعشم فام ماع لكل نیلبسلا لام ت + ۳ -کیلع لک اک ل الانکهتلج نقدي :نافلک اکیا باطل ان رع

 E ڭكماشه ناهیلع ءان یدلبارب رعتو تیود ید لع ماما يروب زم هما هدعل اورا اهن ایج

 دف ک هکید سافت زاج لوحد ید كف عت فرح هاو زاج یفاطا سی ردرکم یرا راکنا كببوماق ۱

 تام ءاهردلعافمسا ضبلادنعو, ردلکدیاج یعجو هنن هلتمچو یک هقاعو هیفاع ردردصم ضب لا دنع

 یرانلاحم لصالاین هرزوا یناسب لدوعسلاوباو یک هعایج.ردنوجما | نان لوف یلعو ی هم العو هی وار ردنوچا
 قاع رددیلمن ءاهو یدنلوا يلامعتسا تل رجب r Ee ندا عن جت و دم جدیه

Ezaت  

 س

 | یوراضعب (مدا هدا فکر رو نلوا قالطا یخی هتنکعنو هاو یمچو هن هنکوکیتوزلینس ږدنابنرپ ءامذج فک
 عباصا (ع رمفک) زولوا هش هنفرونیس رم قرو ور دق عارذر هکر لب دلی نایب هل نم لر

 ردن رلکددفص

۱ 



 1 كاج ايتو کد هنس ان کج هروغوپ هنس رپ دواب ناف کهن هدام یفیدروغوط لوق لع لوا شمساآ 1

 1 |فاشک ا) ردعضومر هدنیارت لا ؛بیارض (فانکآ مزهمااذا.مبارلا بالا ن ةا رمال انکا
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 ةر رکاب رولو اكد یدسلت اوج یا نشو ونپ یرقو موجی کا عولط قرهلوارود ندا بو رونو
 یکیت یظفل موج ردروک ذم جد هدیدتعوجو هدنحو رش دهاوشو ردب راهبجوتو يبو ر ماشهنباو دزبمو
 تاب یتسهدام ماکب دوخاذخ اندماکبا سەل یکیب دوخاب لج هنسابنع» مميربهلاو او واو بو دنا لعاف ء هنسهلک

 ۱ لاح تفسک لا ریل عتسهنساتعم قلوا هد هډ ارتبک الف لاح كمدارپ قوس و ییهننا یک كما لج ههبلاخم

 | لا دیدش لولا: مم قا فاك موي لاح هيو لال ایس یا لابلا.فسساکلجر لاق هنمو تئاساذا
 یک ESTEE ORE ددنمانپ قدروطپوک یرغوط هبیناشا یزوکف وسکو
 | ناو مع فسکتا لاش ردهنساسنعن قاتوط نوکو یا یخدوب هدننزو لاسعفنا (فاسگنالا) هفرط
 ۱ ضوصخت همزن هدشزو هر" قك ندیده ا وفر هدنیمابطق دنفرمهرغص هلنبتعف (تفیسک) اضحااذا

 | هیفا(یفشاکلاو) هل ینوکس كنپشو یضق كفاك بفشکلا) ازد هل همجموب نکیپل رد هدزابز هرزوا قلواوصی
 | فشک لاقي رجهتسانغج قورقج غیا هلمزدافو هلک ہر درک سهاوقموترواوهدرپ ندیارزنس نيهن بنر هدننزو
 ۱ تک لا ردا تس نیا كاا اوسرو» هرعطاو, هنع هلازاادا املا نإ بلا نم ةقشاكو افشکه اطغلا هنع
 ۱ هنک ع فشک لاق FAN بک چد لزو لعق .(اتیکتلا) عرايا دتیحطف یا فشاوکلا

 | اطا ل هتهرک یا اذکن عهتن شکل وت رو ور ماست يکاروز یبهنسپنرب هیهسکر و
 | هننادجو شموب مای یراق هکزولوا هاکو روید هپ هقان ښه روغوب کیا هلک یھت تنو روص, (فوشکلا)

 أ RETR اینک اک هسیا شبا بار بام هنس کیارک آو رشا نکیآ شاکی رغوط
 1و2 هه هکه نو وک دم هچو Rg تانک اتکا زدقالظا تعا یسلیا ندا یکی رک

 ۱ ۱ 1 ویا یهو لولا ایهبیسنمدق تناك اذا .یاتلا پابلانم افا افاشک, هقانلا تفشکل اش ردیلویقمانو "یدركي

 || دکن راد كلک اکو كچانہص نالوا هدهیصان ترتتقف (فشک) ماع لکن الع لمع وات نيح لتا
 فصو (فتکالا) با سهروند شکم هننناروا رولاف کچی لاکر وشیډ هنسلوانفتابو كرود یرغوطیرقوب
 ۱ ۱ را دااکهتبصان نصاصق نمبالقنا یا فشکه باک ادا ۽ فلثکا مالع لا روند هیسک نالوا هرزواروک ن ذم

 || تحوم اول هبنذ صعق ناك ذا فک |سرف لاتقبل قروبقو قروب یقوض قرب وق هکدوشیدهن آل وشو
 ۱ همدا 1 نالوا نادرکورو مره» ناه بویلوا زا دیاب هدشازغواو زونلوا قالطا همدا نالوا رسنالف هدهبراح

 ۱ هنایلوا یرفغم هدنیشاب هده, رایو برجا ف مزہ ًاذكو ê دعم سرتالیا فذک أ لحر لاعب روید

 ۰ لاق رد هن دهنسانعم قلز روو هد اکی هلن (!بفشکل).هس ار لع ةنضدالیاهفشکآ برا لاس روند

 ۲ قجآ یزغا هدنوا هجو تكعروک یزلپد راشد بولن رود یرفو یغاشا قادود کوھ هوم

 ۱ 9 ی یربهنبتسیکا هقانو هزدازدود,سبت حه هتفش تیلفناف تل ادا لحرراا شک لاقت ردەنسا نعم

 اهم قوا فوشک ى سهقانكمدآربونیجالنتلاتهب تعباناذا ةقانلا نفشک ا لاف ندهشمانعه قمزوغوط
 ۰ کامل اذا ةقانل تشک الاش رد اعم قلف فوشکینهقانو مليا تفشک اذا موقلا فتا با

 | اقوي :کررعوط هب یرفوب ىغا كلک اک ت بانه دنآر هکر ولوا فصو هیههبج لوش هدننزو ءارج (
 | نداد لوا راکشاو هاب هدننزو لعفت (قشکلا ۰ اتهنبصان تر دابق تناک اذا ءاضشک ذبح ۳

 | دوتسمر هدننزو هلعافم (ةفشاكلا) هل فشکینا هلاساذا هنع فشکتسا لافب-ردهنسسانعم كسا ترا منو ||

 ۲۱ | قربا نکی لاپ ردلمعتسم هنا عم قمردذلولت لبایلراپ نتزویاوه كشعشو رهظاذا رمظاذا شل فشکت لاق
 فاننا الا یظادا ؛یشلا فشکنآ لابش ر ندنسانجم قمعچ هنجآ هنشبنرب یبدوب (یاشکنالا) ءامساالماذا

 ۱ هلفضشکتاق تیناباذآ اه اهجوز تفشلک | لاق ردن انعم ناجا كب هدعانیج نيج تروع هدننزو لاتقا

 | یفشک, هند هيرب (یایکتسالا) ارادا نشسکلا فتا لاقب ناتمام قا هبیشید حوفو عایادنع

 ۱ قفشلجاهدننزو لغام (فشاکتا اتههاداباذاةوادعلابهنشاکل اهب زدهنش انعم قمرفح هفجآ هی نایرب یهنسن

 أ فثکتا اولیا متنفادنام متشاکنوا ثیدناهنعو ردنزابع نادتیهچهفچآ ی لوری سمب رپ » ره دهتساسنعم,

 واک فک ین رده ندچوآ او لسمیفمرب شب رو هک فرا درک و ربا ۱

 هنشاب زوما نددنراجوآ قرب .gm درود ولا هیدن دش تابافو ضش كفاک "فکلا ضعبل مکعب بیج

 هربش



۰ 

 ی
 9# - سس ۰ سم س س یوم ب

 .لاقب رد هنسانعم كمك رکتن زا وطهلتشنزو هیزح د(تفسرکل )دل او ةر وتمکلا یا فاسرکلآ هنیع ن نندح
 قیضفهدیقاذارتعبلا فش ركن اتتف ر اهنسا قاب نص قاب یزید هو دواس چت وق رغ عطقا داعب ادنافسزک |
 < شل فاس رک: لای ردهنسانعم:قمتقوصبوشرک نی یر یمازخب كشفه دننزو چرت (قسرکتاا) دلع |
 || رو تد هرب نیلاق یغارمط هلپ شسک ك فاك( فاش رکداو) لب شک و عف لفاک(دنشزکل) صعب قة لندن |
 ردهنسانعم قمروبف ینغادود کوردلاف هیاوه یشاب پویلقوفنلوب كنبودراوط تاکرا هد دښنزو فرط |فزکلا |
 هداروب یرهوخ هنلنحج نلقو سر مرز نانو هاش یاهو لول نم افرکهرخو رم رکن اب
 اس کرد حاش ردشابا رهو تغوص وصخ هنغادوناتسناهنلهفش توشیا رک بنات هبفمبلقو |
 شا« نلآ فرکل اقب ردل متهم هد ناق وق قاف م فرکز ناالآ را یک ل اتباع رو نهاعشاوناتسمتسا |
 | رد هتسانعم قلوا ندکیا هظروع و فرک اراک ا یک ناش ردد کس دفع افر کلک ن اھ هاو

 كکرانالوارردلافهاوه یشاب توبلقوق قلا تبکرع قغافاغاد ( یارک ا۲ تد نفاذ تضییل|بقرکا لاقت ||
 هن  هزاب تولب كسکو ب شفلناق هکر د هئساتعم "یکی هددشن ئا هزوسکع فاک (یفرکلا) زو دهکشا |
 ردشلبامسر هد هزبه یخ تفل وع کر دب زغیدلزازک هد ننه نوب یشانندنمهو یزهوجروسشد |

 ربیعت یشاب قا دب هکر وشد هنیرابیدنسودنسک قادب نالق «دنکدژواامرخ اکو یرسک كفاك ایفا کلا |
 لاق روید هنکلیربا تنور رسک كفاك« ةقرکل ]دا ضینارکیجب ودفنرکیدرفم دز هدفع نانو |
 لعافمسآ (فترکل)روتدهینودوهزاسنا هجا نع روق ننساجتمندنزو هبا ( ترک همام یا هنرهای ||

 فینارکكنجاغ امرحو ماه یی زکه یفو نح ئا فترکم فنالاق ووش هور یربایکن اج ات لی |
 (ةفنركلا) للا فینارکن فرقلا اطقال یا ا فنر كم هطيأر لوقت رو تد همد نرو ود یاعرخ نشود هغ روک |[

 لاقیزد هنسانعم قمروآ هلکنکدو هب هعطقاذا فیسلا ةقنرکلافب رد هنماحملمسک هاله هدو اجرا |
 للا فبارك ف ترک اق ردهتشانعم تملزود پوشک ی فاتازکتنعاغاامرخو ا هبتتاذااضحلاتهقترک ||

 بکر ظبلغ یا تفهرکم تاس لاقب رونیدهدولب نالاق شاخن ناق تاق هدشنزو «لععفم (فهرکلا) اههظقاذا ||
 عفترمیا فهزکمرعش لاقب رونی دهحاصزسقنقابق ز هوا كيد یک یسک روت لس بوتلوا ین وات هضح# |
 هش رب رب كن نسف هر مسک لفاک ( ةقسکآا) ظعان شم ی" فهرکمزالاقب نون هزکد شاکهماوقو لفاج ||

 دم طق یا هنعذفسکه ذه لاعب رد فوشکو فاسکا ی یا عجیودننزوبنعرد تفکر رماه رد فشکی درود |
 دوس اهم راوتر ذرو الا لایا که قنیکلاقب رد هان امسک هدننزوفشک(سسکلا

 ثلاسما مه نح اک اسماو افسک ۱ لئلا هنمو رد هنس انعم ق لواولز وك رودو هبقرعا ذا سرغلا بوق رع فک لاق ||
 سنام یا هج ولا فساکل اقیهنمو رونلوا برضهدنقح لخت نالوا هرهچ دیو نناعتمرروتسوکو ر شرت ھو زاد با لو |

 ]| :نژرجرخ آن الو ذلرحتم كتب ضوزع نخ رونی دهکلیا طافسا تولوا كر غو ر رخ آهدنفرع ضورع لا فتتکو |
 عی سرش فلک هکر دموس زم هنوکوب هدنضورف بتکن کآ ردقوعم فشک هد دوت ردترابع دک طاقت |

 ندنسانعم كلرکسیراوظو او ردنرابعندطاقشا ات نالوا كره فرخ نجد ندنۇ نج تالوغقم كحرتنمو || ۰

 یو کل )اسپحیارعقلاو سه فسکل فید هل انعه ق قوط آو یشنوک الغول ج قخ فلسکو ددو خا |
 نسحالاو ابكجااذا ىناثلا بابلا نم افو نك عقل او نجلا قذك لاقي ردهنسانغم قمت وظ یاو شذوکدتیزو دوق
 هدنق>زپ رعلاددع نب رع كرعاش مانریزج تفساکر علاو فشاک مشل الاقنو تفتك سشلا قو فرقا |
 قبب × ارتلاو لیلا موجن كياع كبت تعلاعب تیبل ةفساکس عشلاف# و شا تای هرم یکیدلیا داتشتا ||
 ننعْملا تو دیا رغ یو یرهوج نکل ردهدنکش هلاك بلع کیت هفتساک نوع سعشلاود ورم هعنژو 3

 هکر دب رغ هکر د ججرنم ردشلیا یهو هلکلیا فلکن هدنهجیوتو بو دبا تاور هلناوتع ۴ ساک تسیل علت |
 نیا اتهغولط عم رع او موج اوض فسكت سهل تبل هلباو رع هوو یه تیاور هدرا ضب فاوف ا
 ` ̂ || یمجوتوتباور كنب رهوج هصیجوم یرارفا یدنک لما ردنا دا رار لاتر اع كيلعاترماکت اغوا |
 زدهیاک ندرارمساو ماود هرزوا تبفرظیرابصن كم راد قو موج هروک هو تباوز هکندلاق  دکتوت او لا |
 ءا_یسلا تیرط ام هک رد يمثل ع ولطو ءاسسلا طب هلرت 7 رک تنش ؤو دن و رمقلا ملطامو تم
 ود راتخ یا رعاناو كلام نراقب وردمزال هکر یذوختاع ند_فوبنکهفعاکو زدآهدنلب وات سهل تغاطامو
 | نبك دن[ لا كنیم نیا فمن لصام ردذوخ ام ندن رک نالوا یدعتم هک رک ثناوز |

 مچ

9 4 



۱ 

۱ 
1 

 س مس

 | فتگوا ارولوا مجج ردهد بنزو باتک هک ن دنظفل فابتکو یدئلوارک ذاکر یعچب ندنلظفلا فک اة تاقا |
 زنا نناورم ن دبر نی نقال نناوزم طجسلا وبا هذ تانزو حرف( فتکلاوذ) ولوا عجب ندا |

 اجر دیکر روک یزو داد اتکا ) یدلوابقلم لارو ن بشن هلفمرافج بول وا |
 در لو نان بودی ارظن هنکووکكنيکو کیف رای رغم ضعباو یزلکرت زوی رو شید هسک ھا |

 تو نره از بات ما لج را نکل اتش ارولوا ربعت قوا ولت رفبییصب هکر دهنسانعم |

 | چرا فنتك اف ردهسانعد كغ ٤ رول وب دج هتسهآو جارنا: :دشت کف وطار لاغا قلضصخباذا شرفلافتبک اا ۱

 ۱ | ردتفل هلن رمسکكفاکو هدشنژو نافع(نانتکلا) وند منس رخ روک دزو AR ارغ(یآبکلا ادب ور یمماذا ۱

 ا نوت دشب هنمارهچع ق رەدانبو| ێکروکر و ەقناکدوخابردهناقتک ید رقم رونید هباکر کج نانیلشپ هخجوا ز زونه |

 ]| همألاذا مانالا فتکل اتش ردهنسناتنعم كدا هبا فک ی اق یی راقو یا ی هفاتنکآ خوف تعفترااذا |
 ەرگەن (تتاکلا) ار اغصهعطاذا ملا فتکل اف "و دهنسانعم قم رغوط هدرخهد نخ قا فیتکا اب |

مان هدننزو زما (فبتكلا) ندعضومزب هدهلها دالع هدننزو هنیمح ۱
 ۱ | فیکفیس لایقب روند همت یه وولنآیسول

 7 نی دراوبقهدننزو هنیفش( هتتکلا ]روید یدک زد شدا ت تویلداک نافاسو قانح قن قو خیا

 ۱ رب ز لوق ىلا غ دندنیعبا "اسلا فیذکو فم رفکی ا فدک« فو باس »و شه لاقیف زونلتفصوصو |
 ۱ |(قانکالا)زدندنس هلینق تب فیذک نت هنعافرو زدند اضصآ جم ناتفیشک نا هلو وغ هد ت زوز زو ردهدتئزو |

 E لیتحرالا وت حقو توصیهو فری یمن لوقت روند هوصنلیدبش+ا زا راوی یا

 I ETE مجونم لا اانکه نا فنکهلج EIT روش ناوی تاکران رول

 ۳ هره ن رّوباشندلارباناهاش (فانتکالاوذ)اردشلوا ییقلتتعان تدر نالوا ARE كرعاشمان
 یارو کو دنخا افزک او اب هرغودصق دخ راززوا فود تاکتاروالد رفت كرب لری انیقط رکا

 7 4 ییص كب یکیک تلروک هلنبتخه .(فتکلا) آرت فا تتک الا هاتف یی زیارت یلاوحاو

 ]| نا زدقما وا قشواقهنب یر هکردهننسانعم قلواقلقچآ هدنراقلارا تترک نالوا هدنراجوا یرکروک |

 1[ تشککا) رولو ادن نش فرا یزللا كمزخهلکنآ هکر وتتبذ هما لوش هد تانک یاکسلا .رنفاوا قالطا
 ۱ سرا فتك ل اب ردهنسانحم ك روف قر هربدلاقو لز هک نیا زر اکروک ت ا ی دو هدسننزو لیعفت

 کا اهنرسیشهیا انافت کل خر لا فتکی لانش ردهنسانعم كع روي زین رت : لاق (ناغتكلا) روند همذآ

 1 | نالوارض مدیلقو ةبضلایا دفيتکلاب اسنلا دس لوعتروئلوارهنعدیزومدلوق هک رود هزاقرطو هرومدیص)

 1 ۱ | هفت تنا افت نشو قالطا «یاسنا نعایجو دمو دحج یاهمشکه لق فلاش روب د هیڈنیکو دقحب

 أ | قنص شلردنپاب لا مک (فوتکلا) ) هنتسانعم دا "دح ناتساک و شد هنح اصق یر روهدو هعاج یاساشلانع

 | هر هکاسینرازوم نابل شاخى اون هتن هدنشزولعفت (فتکت) بضم یافوتکم ءان لاگ قرش دەنا

 دوخ برا نکروک اک کروند هبةادالوش (ضاتکل) ازاذا هيه ف نافتکلآ تكتل ابرد طننسانممقمارصم
 || انو كفاك( فكل ب غنت للا رفعي تناکاذافاتکم تبادل اتفن هلوارولواو دور غاب هل غمصب نالاب
 | نان رب هدننزو هفاطل ( ةفانكلا) ةعاجیاسانلا نم فدک هء اب اج لانش روند هبقالبناتعاج زلف كلذ

 | ENE قیطهنشر رو ظاغاذا سهاخابایسلا نم دفادکء شلال اتق ردهتسانعمقلوا

 || لات وند هب هنس نلاعهدنتزو ما (قبکل1) ةتفتاو زا انآتبثلافذکل اقبزونلوارمت یلواروک
 | باعسو رکسعنالواهدزوکناهفصو دنا هکر شمس و روتر هیقنسنناواوفوروکی مان اوظبلغ یا فیشک

 آ نکمو برقاذا دیصلا كنم فشکا لاغب رد هنشانعن تاک کلوت رلنیملعت شكر ةمدآر هنر هل سکه
 یر بوشاقص هنشنوت (فاکتلا) اف افشک هلعحاذا هفثکل اتش زد اب ساما اف فک ی ههنسفرب (فیتکتلا)

 سن هم یو كفاك فوم طظلظو لک تایل فئاک: لافبدهنسیانعج قلی هاکمزکه نی
 لوق یلروناواربعت ی شوط قابا هکر وتد هنسیدرطابقاا ناف (تف فدک ر دج لک ره اطزو نی هراضعا

۱ 

 ٌهنادلاتف ای للدیشبا یسودرطاب یاباٌلزاوط هلن رمسک كنه (فادکالا) هتناعمرع نه

 دو لای زود هضم ی روز فوپرکااوا ا a هرکال r اذا

EY ۱ةبطرط  NERSنساطرف ا ا  ETP ESلای رود  
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| ۱ RETIN اره لیلتلتنعزلاف فنخ لر ES a Ê 
 لاین بت ی اش روبشد هراد ته ند هنگ او رونشید هللالوا قوج > تو, لوق ی ۱

 قو تید هغد شاپلر ابهر ةراپ بولاق ند نیوپط لپ مد تو بلق ,(تفبسقلا), هم وبه کا |

 | یربدنویأر هتانهلکرا ورک شیخ اذزاصاةازیمالا فتقا لا قیرق هتسانعم قلوا خال 7
 هرماو أر هل عنج اذا ل جرا فتقا ل اق رد هنا نحف قلوا هرزوا تیعجو ما تن تویلوا تاشیاپ قلو رنا

 ةفنقم دن لاب رونپد هج ج لوبه تو ذظ ج( بقا ]ابف دا رمه در خا ىانحم لبا فاق(

 ۱ دوب ERIS نو لهزونبتد هنزقول كخلوق لب کافاق (وغل) همیقاذآ فیس
 ۱ (قوخی) اهفوضواهفوصر یااهتفوقو ةبفر فون هنخا لا لات روش هج اض نابهدنروقح نوییذفوقو جا

 | نالوا میم یسزآ درک ات ور دف جز: ناب فو رح (فانعلا]رذیدآ برق هدنساضق یهو زر و 2
 | قرعكخاط لواخمنآهک الا ندقوپ مدل هشلمز مور لدن د من لس ی لم ام هدندضواضم) زد رسا اب ط

 | هفنشرف لوا I aie FEA êk لتا ق ج ترج رداک وم تالدا او ر

 | دلی اضاصیسا ل شرخ لو زر کس یر ترور
 ۱ نالوا یصرا* اچ قاب نکل ناک مجرم ارد الز کن ا ةة فاق ندان ن

  رژوا قل وإ عظة ننب فاقنزلاوکو وونلوا قالت طا قاف دهی ضوم رم ةوزوا قوا یمن انا
 نالوا رهام دکدزومر اقلید نابم خذ هد دع قا بلت نب ریمقم دنا وا فاق روسو زد وسر
 هدننزو اتکا( فاصل ازۋ ام هننښنزو ف وخ (فوقلا) انا اقر ەد یا باقل جنر كاز دەقاق يلا

۱ 

 1 فات )ناوفق موفق را وف لاسشباکهعبناخا تفايقو فوق فوق هرآ قاق لاا رد شات نوا
 | ند ولج دکر شابا هدتنزو/لصفا (قوقالا) قاق نح هر فاتفا لاا اینم امن

 | | همدارب هدننز و لج( هقاشیقلا هدر دا یا یهفوهاوه لا .روشد هو نالوا ىذا دات هد ۱

 | دالك ڭم رون عروق لات لع فوق لوقتردمنسنعم تل مورو عن ون ویلای |
 نیلجلا ین الف فو ۇلان قيود هنس اعم تل اشیا ورفادکلب ۇش ةززو| دال هل اطخوصقن |
 ردت كرن EE ندقلع هناسنزو ناب ؛د(تالنقوذ)هنکو اذکلق هلوقنو الم دام |

 | دزو حرف هل لک لات( فاکلا لب اضقآ رد ئر تعیلو نتدننز نا تل آنتن
tgهک نوتید هک ی ضد نالوا تندرا نی راش نرش دنن نش( کا ةدننزو لقم ها  

 هدننزو هد رقزولک هفتکی راعجج رونلوربعت نر ةن هوضع غیږ لوا لقشهرو شبد هناش هدیسزاف روپلواوىل عقدو |
 تان ندفجو نالوا صراع ةنکروک رآوط ہک رونیڈ غلق ل وش بیو ت

 | كوب چا ھن جاب بیات رولوا لضم ضتكو فتكا مجنونا دأب لغ یا فنن رتلافخآ لایت

 | مع لات بز قو هر صادر تا نال اکا نمافتکل جزانفتکل اب نانعم ||
 ۱ ردهنسانعم قلغب بوکچ وپا ی ز تانیراجاغا یرکا انالواولفر یکی رەس و مال قفراذا ل جرا شک لاعب |
 | قلب بنوکج هنیدرا هلنا فآتسک ی رال تامدا و ر الا لع اسنهدحما لداخل ا یونح شاذان لحاف لاب

 | فندک لان. ردهتسانفمق هوا نک وک ك مہارت و یاکلابهفلخ لا هیدی دشاذا االف فت نکل اقب زدهنساتعم |
 | قد ەدانوا یال روک وق ی دع یدناوازک هک ه تن ردفللفانعم كم ۇز ةتسهآ دتسهآو هفتکب نر ضاذا الف
 ایوب نكر وک اور دو چناب مو يفتك اکیا ادب ی یشماذآ نالف فنک لانبقترددنس الو كم رۇب
 ود هتنسانع مال رکیآ وبما وخ ندهنسنربو ؛امفتکج رخ آقا تن ادلا رہ لا فک اف رده انعم بال |
 ام  ردمنسانتعم كم رب کزهکاس یزقون زق ی راحوا كنبازاكك هلروکهادو ههرکاذا مال فتک لافتا
 الادخال طر ەت طف كلداک ماقاي رق هبا فہتکو یا یف اهفابتکاعورف ثعفترااذا لیگ اتشتکآ

ERTAN)دانا لاا نیس ا قوا ق۵ هصقهنیدرآ نداد شوق للاخ ناغتکو  

 قربا بوک فنر اف یر اکنوک يفتك الا) .نازوب ی الان هی اج | از رال ادات کی تک |

 | ةا توا لر بقا لای ردیم نیت یلو القاق نقرآتسو لوس هی نیک زا ناال

 ی نیت مر نیک ھایات ےک ہر فک یک را زا

۱ ۱ 



 . ج

ECE ot hgیغوف بانا فلق ربل دوم هتسسانهفلقعطق  
 3 لایق ند دج ت ادام راو ییز یفنسیربو هنیطهنع صفا یا رانا لا بفلق لابت ا ۳ 3 ۱ او يفز كیزکواه اھا یا زا قالا بابلانمافلقترصشلا فلق لاقیردهنسنانعم قوص

 اھ ۰ : 2 و هنلقا ذاخ
 2 او زط روا مسا تاو دنزاا ذارضحلا + فلق لاش طاقت اک وک ̀ یسه]ومماهربشو
 دو یو یا و لو اچ نیک( هدنزو ءآرج (ءاغ (ءافلعلا) هلصا نم دعالتقا یار فط فلق هلق افت
 لو قم هک یوم ببرم یر فو دور می رود | راجو اکیا رای بعم تمام (ناتلقلو) هلاعف نان فلق مام لاغر وة صغ یا ءافلقفنم لا برولوا
 | ردافیلع جت ا رونند 4 اكد امر چ هعالفو فیلقو هنیظ نع ضوض »یا قف ولو فبلق ند
 اول رگ رک وب دهیم ل وش رولو منا یک بت فیلقو ضلع نع ةنیفسلا فله ناب | ایت نان اغلف نبی یخ ی یفباتاا) مدت قنع زد فبق ی عجب رولوا سنحنودرفم قیلق نم
 فو رظوترف عن وهو فبات لمك اج لا هلو ا شاص هرلنسضعب شلروا ندقوتحو ندنبجو
 كل ناما لارو نر ہوتا ناق ىكى هغاتانلق یییکردمما دزو ها5 فال نۇ انى
 ا ناالق تیاویروف هد رای دتا لو تای :ضوح :نمعب ةدننزو بنف(فلقلا) اهتمت ىا هتفنلا

 هند یر نوا دن هدنزو هرم (تفلقلا) ووسنید هپهقان نامز دلکیهلا لنخادهنزو ریجت ا
 3 )روا تارات وچن آر ولک خلق یرلمچب هدا :یرلقدلواولعهب اهر نوید ةت اتش هرس

EE5 :امتذخ اذاتافلق حلوا متم تفت وتت ردن ساتم قالام رخ هلبارلتس نانلول رکذ  
 حتی یسک هوو واوا ورا هرخ هدر رکنا لشن نشی رنک ناف تاقا

 ۳9 مادرم و بوت یک وک تدار ««تننزو لاسجمن (فالهیل)روبند هجنرط شوق ندید هقلقو
 و 1 یو کر وس تویلواقنان هدیننزو لەم 1 «(فهلعل) نزا دارت تفلقنا لاش

 ا انا هدننز :زولدرش (فنهلقلا)لفاج عفتره اة رھیا هتف ملت مش لاسمب نوتشد هجاصنالوا

 ۱ نت كار لک هدننزو فتح هلی 40: هذاص (فصاقلا) روسنید همدآنالوا ققلاقوابق تۇلا

 ؟زللاقضابقو روبشد هبدآوللورلوی هدو و تاک (ضانقلاو):هدشنزو بارغ قاق روت هخازوتیک ۱
 وور ی دوب هدننزو ییارخ-«یانفلا رود هنشان رک ذ نیلاقو زوتید همدآولهنیم یراولیو :نوژواو زود ||

 افق (فنفالا) ریراثدح یردو هفانف نیله ن ةصبق ردن دیماسیاهدننزو همام .دفانف روند شا کد
 هاب روا ثواقو چوك اقلوق لنت (تفنملا) افقلا" طب الایا نفئفاسرف لا : زوستند ةا ڭالۋا فا
 n كکتاو یاب قوصاو طا خورد ضیا فن هبنذآ ی لاعتس ردهتتماتعم قلواق شا
 ۱ یاو ا ردهتناتعم قانا هاپیروناج كنازعرواوا زدند زود

 یه و زوتیدهخاوقنالو ظبلخ یکی جاوا د وضوتدیخحخم نمسا یک دار ءار اقتل هبط نقع عا
Eونوال رطاال ئا ءامتقنذا لاس وکی هلو دزو د نانبلوایربنع تلنقارطا هدناشناوزد طو هناا  

 فراق هافنفنل# نیمهناةمی 9 امها هنت مام تف لوف نو دنظع یا ءافنق هرک لاعن روتند هنشات رکا

 اا لو ایت یونس ملک وژت هبسکرد یار او ی رف جوا كم اهر و کر دلوقنم#*لاذقلا

 زر یو ره بولواراحعا هنترورض هاکیشاو عام منبر دن رالالمرب لاح هلک ابا راک هتت رانا تب ورعد راد كاف ۱

 ییاهیاکین ش#لاجراعم نوکس یاللا نیمه ترس منه ایفل ادا رالبا شارعو هاش ثبت
 اطاق ۳ اودرذکر قلوا فر كن :ولطمارهاط اف ارضا نم اپنا نالژادوصتم مایه هلکطا؛داشنار ردن

 شید لاذقلا ذغرشم» اف قد مهنا منه وبا دیسک بولامد ر ەتەر قلوب رقیمتروایدلنا
 | اطغا نیکرب هتطنوا یخ اکآ هلکلیا لج ہنخاوقنالوا ہرزوا روک ذم فصو كن نظف ءافنق یردپیدلباداشذا
 | یی دین درع یل یلغار نام امها ونشا هرکصندک ت لیا تاقعو مول هدهتسیکبا زاق كحنوک ی لا
 | ىدلبا  وزەزاز رب زه كرم ها نکا ههکلیاداتزردننهتم ییلطٹاآ كج هدناتونه ل ساع ته
 | نالوا لک الا لیلقو زد داسا تعاج هرزواقاس كەر تبا ھما روند هیهنناسنا ثاعاجع هدتئزو ر مآ فتا ||
 | هدا رو هدا رول شبا رز بوجلوا+ :زآ یزالنف كنیشاب هو الغلق یا فیتقلسر تیشرت هذآ 1
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 ۳ تصویب س ی

 هوك برن ال. خات نت روش هیهلضف نافجندننراق لول لدولومعوطهزان هلی رسک ك فاق |
 یک بن هو روند ههرافو رونق هتف هنا بوروا هدنزطقبق نبقوبسلو ندتیج کر ونیدهفرظ نابتلواریعت
 یفیعص لوق لعردعجهلوا هج وجب ۳ زون همدا كاج وکو لریدیدضقروسنپد هزدهک کو بنروط بولاموط
 دیدنغاوت لاب هکر وتشیداهخ او رو روتند هیاشواطو ردزت امن هد هل ضتف لفاق هدنو نوید همدآ هچوج قار هلوآ

 ىك كوهیخدون تیم كفاق (تفقلا) سبلا ةرجش یاهغقه کز خش لاق هو رونىدەجاغا یروق شوروچو
 | كهتلابورونید هی زن هرلتنطو هرم كنەنسنرب ی ور SINR >-یبنالموط
 شنا تفق هدنف مقجادقل اسب رذترایغندنان سانچنآهافهدرادسانلا فقو زونید هتک كج درو باص

TTهکر ونید اتکا لوښو زود هبا مغ یزموب نددیادوهظ  
 هیوا خر ینہ نر الا ہہ اخ ظیلطو :تبشزد لغام ینو ترا بج نیراش اط شعت امشب هن ریما
 هود شکوج چ داخ نیبغاریط یرابقو هلوحهنف با تاجن بوبلوایزویسیسه نکا بولوالغاس

 زاونهاضهب هدر اول رغ یک ت ویب یرلابیق هکر راو طق ضعب وداوا تجوکو لو بدو ۳7
 هم راک ھهز ردنیممایداو رب هدهنندم قوة اس كفأقدولک فا قو رولک ي افق یجرولوارزر رارغرفو |

 نت او نی قلا هه لذ ۴ نمزنموماع نم لزانللک کر د تین ابا دارا قرباوا مین هدنتیپوبشا ملبس دفا ضا |
 روند اهنش كچان كل هودهصاخ هلو كولفاق( ةةمْفَعلا )ردم ولكل هل ةك ر /ق ر هلوا فرصتقربغ هند رسد

 .دوخاپ كغوتد نده دونا ندبقوغوصرواوا ردصمو هاب یاریعیلااتععَق لایه نازیدناتعفغق هنسدکیا

 برطضاوا هرضو دربلا نمدعترااذا لعبر لا فتفق لاقب ردونسانعم نوا راجراچیراشپد با
 هفعفق هدننزولرارتا (فغقفتلا) شدسادا تینا فوود لاق ر ردە ياعم ق زوق تواوهنانسا تکط اواکنج

 ردهنسانهمكمرنکر بوزودهطروعب دننراق لوق یلع تلسک ندهطروع قواطهلپ مگ لنت نه( افق دهم
 یرقوب یهایس هل مال اق یت وطر بولیسکی سا ةزوکوانطب فاهضیتججو اا چب مطا دادیم پل تقلب ۱
 یاطلا ةزعص نإ هدننزو جی ز (فطلق) اههاوسمفتراواهعمد به ذاذا نیعلا تفقآ لافیر دهن ام كیلکچ |
 :لنهبک که جوجمدتنزو هچ رحد[ةفیظلقلا )دی کج هنر و دوم مهو ناک مه کردی كار ماکچ ۱

 جلفا لاق  ند هننیاذنعلو| سراب شزوب بولپ زو یردهدننزورایعقا (فافعلقالا) زیوتید ةن ج |

Aتلکوجبونابطیک, کرکه ن ر ونکببدرآهدق دروتوا هتبرروا بوشآ هن یشید هودتکر وربکو ادر نم تا ا اد  
 هبا مضنو هوای إدعم هيب وفرع یلعراصو باربضلا نيج ةقانلا ىلا ضنا ةازيعبلا فجلقا لا قیر هیسانعم

 نونیدهمدآ موال هکع 70 نم نالوا رزوب کل بویلوا هعر هغز و دوخا نالوا یم هلیس هبت ل عاف مس ےس فعالو

 وند هلو ېک ی یدبنم ةریصوق هلب ربك ك فاق (تفلةلا) ئطورنغ بكرم لع پکار یا فلت لر لاپ

 | کوک قآ لوف ىلع هنسسانه مشق رو ید هغوبفو هتسانعم هلخود رونی هنن هدرف هوهشو هند امرخو
 نامر شقو م هن ب نچ دی یذلا ردنکلا یشق و ھوا ٠ هریشقیا دفلقشق لای رود تيد هنغوبق ران دوخ اب هنفوبق

 هدارو ردنا, تراسآ هوما ماد هلصوصح بیک توپ هرزوا قداع زدن منیر یترانتیع ماه یهو هدازوبفلّوم

 یماضتقا مالک قوس شد رد راغ هنتداعوب نکل رولو تراشا هیدجودارم ملغفا موا تیخالضم هلوا لج ذتیوم

 زادعج ار همعباس تازوک نیر نکن اغا هپ هراس تاروکذع یهو بود هم ررمشت قلق اهل
 هدتنزویچا (فیقالآ)روسید هغوبق هدننزو هما (تفالَملا) روش هعصوم نشخو, سن

 مالخ لا رد دنتسیا نهم زیا نف داب ماذا زدبفلق ی نج ونوس هکر وید هبسیکش مالواناتخ 1
 لقا شد لاب  رونلواا قالظا مکلرد نالوا هژزوا. تحازو هافز ,يفلقاو زواوا ءافاق و سیف نا لیا تاقا ۱

 هد هی وب ودووا یک هر دخا اط هوا ننن الپ ۍیواو بووا غار هک شی هد لوغو عااد غریا |
 هر لک دیه اکر ون هنامز قازوچ او قللوبویحاو نحو رک ەتبظ فرطینامیا فلق فید لاق |
 دهن انعم نوا نیت ولن نق (فلقلا)روتیدنیلپ زد ترا ان ناالیسک هدننس رک د اردراج هلن تیخ وق ةد شوا
 لارج و بس ام كلبا تنس دزو فرص (تفلقل) فیقازاصازا عنارلا بالا نم اغلق “نصا
 میر برا مطق نا اهفلقو هلصا نم هعاطتقا معتفل افلغ او فوم هداروباهعطق اذا ةفللا نتا ا لف

 یدهچ اراک( ,یززریم اهعطقو اهملق هلکلیا تبث هلیناونعرکن لا دلج مشلقلاو هحدقمارب زرد شابا لو وشت هک ||
 | یک ندنیپ, یتعرد هد بتوانم هیمدلج ا ہار انا لیوانو كىكقترپقو توس 4 هلضا اا
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 ۱ هیسراف هدننزو هند (تفیطقلا )2 هب "الا فا طق نم تلات ا عر ذتحآلا ونهو 7 نالو ا

 | رد فناطق ی زولنو همارحاولق اعصو ولواخو هنس هک چ كوب ولاهو ولب اوت ناتلوآر ښت ناو زداتش |
 یرللامم * دفطق درح نیو وحت طنط ندنا قالطا هعءطقهشاخ ناتلواربعت هفدقالاح لتر دف قو ر

 اردعقاو هد هب ری زظ رد هدنس هیح ان صج هکر دندآ هب قربهدفنان باعع) دن هف.طقو زدکیدهفیدفرتس وت

 | انا اک آلی ةفئاط بارع ردب ردارب كناولقبردندنالوک أم رک هلسیخف كفاق (فیاظقلا) ردندارخش مفاد 2

 روا 5 هان زعلضا رولوا برع هکردشغلوا هینشت هنا هفیطق نانلوآررکذ دوخ بر درالکد
 | سنجرب بعباط :ردیدق یفراطقلن ردصوضح هلراددوب و راد ی :راکدید فدا طق یصب و تاطق كقا

 | اطق  (یقاطق) رانا هدلب نب هدنتلابا ن رګ هد نانزو فیرمش" (صیطف)رولوا لونا کرد بعسا اف رخ مار دا

 ۱ مت و سای دنا فا هنساتعم همازونلوا قالظا هنجسق هر زاح هد زو ۱

 يام یاهفاطلاذخا لاق روند هب ینکود نالیکود هرب نکرولی رنذمزوا
 ۱ 0 i اذا تنعلانم طة

 ۱ كفايو فوطقباد هاراضاذ! لجر  فطقا لاقب ردهنساتنعمقلوا یحاصر اوطراط کشا لب رنک ك ب هزمه
 ید هدشنزو هم طظفم ( من طعلا) هفاطقانداذامرکآ ف طقا لافب زد هنسابنعم قماخ بولکیقورج

 پانى لا ترد هنس انعم قمربوقندنکوک. یهنسنوب هلنوکس كنیع و تفك فاق فغقلا) رود

 إذا ءانالافام فاق لاقوة ای نیقنلز نالواهدباقو الض اتسا اذا ثلاثلا بابلا + م
 هماوقن بارلا فرج اذا نالففعق لاسقب ردهنسسانعم كمرتوکب ودب زوت یغارطهلکع ر ول ق رەب الت دش

 طلا فعق لا ردهنسانعم كمك ب ولآ ب وبلپوط یراشا طنالواهدنزویر لغو دیدشرومغو طول اف دش نم ||
 بولیقب لراوبد لوق لیسع رد هنسانعم طوقس كشود هنت تفغقلا) ضرالا هجو نرع ةرالا فزرحاذا

 هدرخآلوش فتو ظفاطاب صاخوهوا طعمساذا عيازلا باسلا نمافعق ئىشلا تفعق لاسقب رد صوص هنسشود |
 ناهنااذا فرطلا فعقنا لاقن ردهنسانعم كکوچراب ( فاعقنالا) هلوا هدنرزوا تن زیر هکر ونید هراغاط
 لوا هتعسر ندنرب هنسنر هنسنر و هلصا نم علقناذا طاطا فعقنا لاقبردهنساضعم قاب بول وقآندن.دزا دو

 | هدننزولاعتفا. (فاعتقالاو) هدننزو لعفت (فعقتلا) هعضومنع لازاذا ؛یشلا فعقنا لاق زدهنساتعم

 ۱ *وشلافعقا لا رد هنسانعم قلآ قوح كیکهرویسندنربیب هنسنر فا تقاو ردفدارم هدناغم عيجج لبا فاعقنا

 ۱ یعرلاش رونشید هنس روق ق رهلوا شلاق كيوانالوا | لوک ۴ هد زو ریما (فشقلا) اع :راذخا هاا ذا

 | قق لاقب ردهنسنانعم قم روق توا هدسزو دوعق (فوغقلا) اهر وك ذو لوقنلارازحا شس ىا فیققلا لا ||
 :فجاذا بلا فقلاق ردهسانعم قع روفلسفلادعب سابل تالذکس دااذا لّوالاسالانم افومقتشغلا

 | فا یرفاکفا صواحزف ماقاذاهرهشفق لقب رد هنسا نعم قمرا بقیراب وت ك ندب یشان ندفوخو لس ادعب
 | هعباصانیب هاو یمن نرم لاف اب ردهنسانعمقلروغوابوردشیوس نذتفل رایزاقمر نکرابض
 1 لاسعنزوشد هی زیشید قارص نالج بوردشویس ندنخلارایراقمرب نکرایصهعقاهدننزو دا دش (قانفقلا)

 | هنيئا لوقترونید هزیا کب هنفاق هدنشزو نٍاک(ناغقلا) هعداصا نیب مهاردلا قرسب یافآ افق یالفلا ف زرتضلا

 | قولومو نیماو هلاواو هتیحیا هن اففاذه لاتقب رد هنس انعم ماکنهو تقوو هرثا یلعیاهنیفافو اذن انف لغ
 یکی کرک ب وشود هند را هشېع# هلباهظفاحمو دیقتو تراظناساد هبهنسنرب ویسا یان اققۇھ لاقى ردهتسانعم
 | هل لاقرع ثیدح هنمو حراشلا لاق هتفرعم ءاصقتساو هعاج یاهن افق یلع ناکونهلاقب رونی دةفدردشازا نیس هوا
 | ءاصتتساو هعاجیا افق لع نوک 01 هوم رجال لجرابنیعتسال ینا لاقفرح املا لح اب نیعتشن كنا هفت

 اد ناحیدنک 1نکآ مزدیا لامعتسا یر جاف لر هدروما ضعب نباسهقاو هکر اب درو رع ترضخ ینعد هتف ۳
 لیولوب ثبش : تم هل جوو یو هر و عنقروطو عضورهبوبلرتآ ندنبانق السا کلب

 | مادنمسا جووپ یرج اف .لیجر لوا سل نف هوا تنضحتر بابهز متهافسو تنبیه دک نوا بش
iیدلبا دارا یندهدښا نون ینو فاؤمزونلوا تب ۇر ید تیلصم هو زواوا ی دوم هنسادتهاوداشرل  | 

 نالواتغا هدنظما ءافق ضع لادنعو ردنالعف نزورد هار ىو هلغلوا ندنساسنعم هفاف ورا ضعبلادنعارتز

 دنهدآ طنفاحو نیماو هنارمم ادد ن ًابقول راض»و ردلاعفینزو زدهبلصا یون هل هلو اذوخ ام نال هداتنفق

 نالوا هدنسهیصرام هنصبا هلال تاک رج كفاغن(طغقلا) ردنهاذهنفیدلوابآر كم هدانغمو فلومو یاژندرون د

 عقلا“ هر رعشقو یا نم ذخ اد هدعر یهو هثلثهْمعلا ەت هات لایق قنادی د بازا یدو ھو تورا روارلد وت
e _ eaی سس  

 كفاق

Dwarتر  



 ےس = س جی
 تفصق لا رد منسانجم قلریفةوزوا| هجو قمالییآهنتبف سل مامانى هک ان فصل ۱

 | تتضقدوع لابقپ نوید هېه ننن تفیططو تش تنبو كشوک# دننزو بفتك (فصعلا) نينو تي دريك نادا هابنقلا

 | تدالجو نیفصن فطقناافوقو فصقو فی ضق یش لقب زو بد هبمنسب شوا هراب کیا ندنفصنو زاوشیا |
 | نیکی نیدفجآو دخلا ناس الاعب سس یا فصفوه لات روند :مبدانالواوتاف تویفتوکت ناندتماسمشو

 لنگ لورفو ځی |عایجاذا ن طبل فقنفق جر نلاقي دو ید همدآ نالوا نانى هبو دېك رفنوناکو بت ناسه |
 ۱ بتبصنلا نموني جسيم ایا تفرضقا لجو لاقیرویشد همدآ قي زف نصن یانشید د وا (فصقال) عوم ۱

 ۱ ماقا ذال والا بابل ا نم  اوو ات لچ ر اا یف صف لا ع ود هنس اتع ق ل واه دب یو لک اعا د هدفژوب .دوعق 3 . ۱

 | اجافره یا دوی دلا هفضق قرشا لامس:نوشسد هنس هعدق نا دز هدشنزو هرع (تفصقلا) ترشو لگنا ۱

nجافا راک دید یاو م + و يا دنیا مولا هفضق ته لوقترو شد  | 
 | فصق یعجج رو بند نديم ب موق قبل ندغلموق كو وةر ئا :ةةدصةئىطرالا ف لاقي روتا هنتلام ۱
 اهل رک تا زمه (قاصفالا) مادننزو اهبنعرد به داضوب زر را 6

 ددی لخبر با لر هدیتزو باک (فاضقا ) :ق واذآ یطرالا فضقا لاقب ناد هنهاتنعم كلا یہ اغا یظرا |

 رهوج (شموقلا) زد نطر, (فان صقون )روند هیروص یردوپ هنو هونتو دید .سرفو نصوصح هریشق ونيو
 ۱ یسکذا *وشلابغ همت لاقت وفدنسانف قلرق هر هرا هدسننزو لمفت (فضمتلا )رونق هاكة طق هدتشزو

 | فصقت لاش رد هنسانغم لالا بعاو وهل هدننسوا ماسءطو مقحااذا *یشلا فضقتلاسقی دھن اتم كرو |
 | موقلا بفضاقت : لاتی رهن نف قمشت بوک هد زو لعابشت (فضاقملا) بعاو اهلاذا ماغظلا ىلع
 | یدلوا ۳۹ 2ا اط هب هو نب هو لبینیق هک رد هسکر دنس هلق هلظانخت لمص كنان (سنصاقتولا) اوچ ارو اوعمحا ادا
 قاف|عفدض ندرب (فاتشالا)یدساوارکد هدنس هدام ذوع یادش ینا يراحسمهدنفح بز دبااع دكب

 ندا اب اب وکر لی ع تس ھ هند عف كمك لیک بوقارب هرزوایاح یهنسنوو عفدنااذا لیسلفصقنا| لای ندهت اعم
 هي ك داو كفاف (ةعضفنا) 1و ّرمو هوکوتاذا نالف نف موقلا فصقنا اش رولو اادجو ىا مك

 رادقمرپو یرک روب رکا بواوا ظیلغ کد وید هیدع طق لوشندضراو روند هنشوققلترغب لوق لنچ شو قو
 ایلیفو انفرد ض فق ا ین روت ف هک وا یار طا هه نشا کنش مون هراسکب و هلوا هجشوزوا |
 هکوتید )ین یروس هد هدرخ لوش هفضق هکیدیڈراضح هل یم قلف اقر نافضقونیاب رسکرافاترد قانو ۱

 هفاطلاففاضقلا )يور مهيد فتم نك امانالوا ندروماجو دشا فح دوخا هاواوآقا اژوص هلغلواهجزودیراقلارا |
 لعضق لامیاردهناساینغه قاوازا رنو ضاطو دا ندر هدتنرو تاغ (فضضقلاو) هلن (تضقلاو) هدمشزو |

 ںددنتضق د یدرفهرؤند وراشاتط هور ها3 ف صفو تنه اذامیا الا باتلا ته ًاضفواضقو ةفانصقلحعراا |

 بت تا5 وا افق یهب روا تحت زما روید ههدآراو شب .ولندب هجا هدنشنزو وهما فیضقلا|

 امری دهزیم ندا هدسشنزوتفطع (فطقلا) روند هغو شما نو ندننیفب موق هدو .هشاع ( ۳ |

 بع طق لابی ر ول تیم :هاسانعمت قمالمزطورهاتعاذا قاتلا بابل ماع مق تعلق اش رده اتق |

 اا لر اوطهدننزو روق (فوطقاو) مدو باتک (فاطتلا ندادن لاق فاق (یممتملا) هقمخالت1لف ۱
 لوف ىلع اهبشغقاضانا یادلاو .لوالا املا جءافقطافوافاطق فا دلا ق فاطق لان ق رفمنیسانعم قاراسا |

 | ییچس دک مزو! ضاطوقو یا نبض یآ لا ظذ دتا د عقل امی روت هنکل را مفك شارا وطرد رداد ودض» شا طق ۱
 يراق ذب دم اد لامن نویلدا :یبادراط نکشا هذس وزو مط (یر تالا ر دیتا ووم هو .یتجیبد+ وبا تو ۱

 رد هل کر دیعچ ك خط ملم فاق (فولطقلا) یدیجسا تننبرخ خس اشا لنت ىش اة فا |
 رود قلا بص هر نمک فاق( تفطفلا) نو دخ یاب فولطق هملالقیونی دهن مر قذوطو هنب یارب قاھرط
 شارمق یجماو اوج زرو تاریک دنا بنا ع وتر لب سک فافا قلا( روند هبهویم,شلوپدو هنسلانعم د دوقنع

 قدری دون :او]یقالطا هناشزوزنا ناف هی طلا لنت (تفیطقل )ولو | ظنبم هنیمزو هینش هننکبترواد ۱

 بجر " سحر و ناز دیمیر خاسضفساهدیسزاهنونلوا رەت :ىزا ةو اقو ینشمرص نويقەكروند هابن :یرلکدید |
 باج (یاطل] ار دا ذاا زا ملح هنفارط ایر اکتعوص ندنا هغلو نیو بل تب اتعب یباخا کر تیعسا

 تا راو ا تیوب یر وښو موم
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 تست یلاطم

 مت OTT لر مو دیس ین نت 0

 تب مه عب ناک نوت زىلا مهو ءا اراد بنيت و هاتشلا ماض نيف اقلاطا "فانوچشلاوانا ۱

 نادنتدخن ارنهاظیدنا اوا قالغنطانۇھك: تنر ڈ ی راش ةبشاجم :رچنز وند هبهداب هدشزو روفصع( فوقرفلاو)

 نوکت نارکاو او ساوه لاف كنب رهوخج ههل ول ردیا ثادحا یبهروپ رم تیفیک هللوا دو یضابب دوخ ابندنترارما
 تدار کنشو لئافرادشلیا م هما هلکماساا دانسا هين کر یروبنم لوق ارب ز ردمیاض مالک یتزابع كلذب تیس
 نان لکنا ل نویس یان داس كغزدفقرف:ینارج | ناار ر راد یا رعالا نبا هلع کول وبا
 ندخ اس مقارب زر ندلکدازس هلسلیا تشکنآ عضو هروک هنب هنعک هام وب كلم نکا دلواپهاذ نفر دنلواهیمسل

 داوخایردراشوفهد رخ سنج رب هدننزودهده کر مس توهین رم هبهش | فوقرقو ردیلغآ لی طوقلم
 تنضیا فقارق لرد لا روتشد هسورخزاوآ ۳ هدتنزو طبالع (ققارفلا)ردتقرقهلبا هدحوءیابول

 کیش هه ماتم یفقرقتو دعرااذا لحرا فقرق لاقي ردةنسانعم غر هد زو هدیرجد(تفقرلا
 قو قیر رد ضمن نما تشکر هدنکم هرکوکه ود شییرتساوهادکعوا نیر کوکو
 SESE هفقرق هدننزو جرح دت (فقرتعلا) دنشااذا كاملا ف لجرااو
 تاپ ضد ابان فقر رهت ىح ر طخ اذا فقرقتولوهحما لعدر طلا بفقرق لافراد هس اعم

 اغدنف ل انف هکر د مسا شوقرو هنس اتم هرچند :ةنشاب كرکد لدن كزونو ین لرلفاق

 او رخ یک نیا وتانارخروب نمدعب نمراستوبافص ت وزوک تضنهنالوا تزفادو

 5 راشو ر د تماس نارق: دنت هدا کل یدناواناس هدب هام عدق ۳ هد خاب نیت ول ورا

 تو هل هرابع واه دناوبطا ابو هوم لزصب لو هه عملا رای ولو هبا ید رشم لع

 با راط هل لع سا لع رکتال لترا ناکا ذاتها تند نمر نالا( یر شرو سالا ف
 اع لع هبح ان مخ خەم رک لن اۋ به ذو راطزکتاناف امو TES قبرشمیلع عفيف هنففرفلا

 رم نا یذلاثوت دلا عدنملا كلذف اهبقیالذ ریل هنآ زم م اجرا ی |یأرولفا و داعدنفراصف
 ؤا ظر دقن رهروند دفلواث ولو رادردولسات لک مادی و نتف (تعنع)۱) وو هلزقت رطل تمت
 طققاذا باز بان لا نم اقش لح را فشق لاسقب رولوا قلخت هدرا هلک ض عب تلاحوبهدهسردیا اقا لاسنغاو
 هه تشر اقا نالف فشق لافْیردهسانعم قلوا تفایقناشبرب لیکس وب یلیکسا یلابسوا كمدآراومدلا
 1 ةفاطل (هقان قلا هشرع قاضادا نالففشق لاقب رد هنسانعش تل شام كنتو كنتوفشقهیف لاسق وةلام تاسو

 وتیدیمدآ نالواهرزوا موقررم تاۋ ةهلنبتففو هنوکش كنبشنو خف ك فاق (فنقلا) وذهنسمانعم فشوهدشزو

 ]۵ اتفشقلجر لاش هلوا شلبابیخت هقافورتف دوخ اب نوک س هزمچ هد ونید همدآل وض هدننزو فتک« تفشتلا)
 ۱ .یدرفم نوسلوا هسر زایی لنز اونشد هرلشاط هتف وب هدنتشزو نامت( فاش هاش هاشعلا)تفرفلاوا خسعشل | نحول

 ع (فلذتتلا )ددر شقا یا ف شفا ماع لاشن زود هل لسقوقاروق تیاغب(یفیتقالا) هلی اهردههاشق

 کو وقتی تل تبسم ناتو ین تعانق اهل ریو هقرخر هلبس هی

 :للایالیااتقشقعنلسحتر ل اق روند ةبسکبررنشم نلفلن نالوا ری تالابنو هرم الض ندارد
 [4رتسک اذا ناثلا بابلا نمافصق هفصق لا خشم انما مق اھل وک س لد اصو یت فاق (ةفصقلا) منی

 اتو :ژودافوا بورخ نفر یر کا کن ندیم هندساسنعط قمر دقاق ننربیز,ندماحدزاب بوشعص
i 

 غبار تابلا نم افصف دوعلا فصق نازک هننب انعم قوا فنعطو (تتدسیو شوکه مدر هلن تخف (فیتصقا) ۱

 ینحنایح لاطاذا تننلا فصق لاش ردهنسانعم تالک ون توایکندنعلنزوا دب تا تابنوارا وخ زاص ا ذاا ۱

 ندهتسانعم قلرهقیتنپزابكشیدواضرع قشنااذاعرلا فصق لاقیردمنتساض»قاراب یروفوآ قاره هلوط ره |
 جبر تف ITO I یوم TDD ت 8

 مقابل نی لشکر مؤهل هضاعغساافنوم امشب عن یا لادن یتسکی هناک ماحب لا ملا دیدن غفدپ یا

 قعیهدبعاوو لک فیتطقو زوشد هرلنرت و تیم هنالم مه بوراوهرب رب دقم ندنوقرب هدشبتزو«ناغر :عازرفو

 نوفصس مپ مترو دي عم صقرا تفسالاسایسالاق لا زددلومر دلیعتسعم دنا كلبا مقر هلا تلغح

 شا صق هر نو دالا فصق لاق رد انس انعم كا ناد ش تم اتم دز زوززا تقبصعلا«نوبعلنو

 ندفصتو نوت هن سازد رق-یزاشود كن هو د شعرعماو روند هبیافو ناللکود بول ژ وفن دخ اغا فب ص قو هنو فص
 تبصیافضاق دعر لاعب رونی هثبش ةشنالواروللس هات دش (فصال )کد یکرو رد رهن عشتلوا هرات یکما کیا

 لا



Af. 

 ج سس سس -

 نسب ىبلطمهدنع یا عفت ملوقهنمورونید دمدآو ل الوات هم هرزواروک ن موجو هفرذو ریعاچب
 یی مهدنع اسهربخ دت یا ةفرق ہا كنقان نع مهلس لوفت ردراهتکےکیدلیاناکو هنظم هلیتهج مول طرا |
 كفاق (هفرف ما) نسزولآ ندوانا قربخ ملیرالو) یریهنظم ہک هلبا شپتفتو لاوئس نیرانآ یهقان لک بلیر ثا |

 كنت رامرحم یدنکهدنشهاخار ز#تفرق ما نمنعا >:لثلا هضوردیسهجوز رب نوشذج نكلام هم ۱

 ردهدننزو ردلنح هکس هی .دوخبا هد زو رب ز سه نیفرقو ,یدیتلصا ی نیتهضبق یا كروالد یللا قرا ۱

 هاکنا هکر دیدار حس هزب هد:نزو فرص (ف رعلا)ریندا روش یدوحلا هفرف نی بیبحو ردندنیعباتكلام نەق رق .دوخاب

 ندنبشبم فرقو یدیتنلوا نانییهدنرهداه هکر درب یم هلچ یرلکدید فلغو فرغ لوق یل ع رونلواتغاید |
 ی ناتا هتد : ةلتازاتپبؤ جیاوح هنحاو روتلوا تعاید هژعومقران هک روند هخچراغاد ولردرن نیلزود

 فرفلاش رد ةنتنانعم كلبا متسو یب رولواردصم فرقو هنیانعم ؟یاقرجارونید فرق هبشا ینمرف كروژادوق |

 لقب لا فرق لات رد ەنسانەم كمر ذيك ضوبق* :رکصندقدیروق كلفنرقو ماع یغباذا یناقلابابلانم افرق ےھیلع |
 ییعوبقهر کصندقبت ن روق نایک دوز وتو هحنرفلا فرق نالوا باوصهکرب دحرایش هسدعب شقاذآ ۱

 دو االف فرق لاق رد هنسانعم كل تم دوخاب لبیک ییدسکر ف فرقو رولوا كد ققلواف بوبوص ۱
 دنملخلزا شفق لا نا قمرد رش شراقو لبسک اذ هایم فرق ر لاقب دددنانم كلا اکو پ ر

 فلسلا نم "دشا فرقلا لاقب رو نيد هک زوا هتنسج بو دیا س کی ضر مو ربا دلالها بولواضراع هنجسقءو |
 تبدطا هنمو خراشلا لاق ردمزاتسم تعالی کوش هكا برون هلح نالوا قلع ءاوو ص و ۱

 قودعلا باب نماذهننیل لاقو .یودعلاو ءانولا 2و ات فوقنا .فلتلا فرعلانم ناو اهعد» لاقف هسو
 هرب ول هعصبا صدا مخو یساوه فرقونادنالا ةو لع ءایشالا نوعانم ءاوهلا حالصتساناف بطلا باب نیوهامنو ۱

 نک( ف رقلا) ریدج قیلخیا ەىرقۈھلاسق ندفلیننادلوم نوغبو او قيالو ^2 ىا فرق ضرا لابی زۇ ۱
 ن قیلخ یا فییقو 4فرقاذه لاقب رد هنسنانعراوازنیو قيال هدرانوپ هدننزوریما (فی رقلاو) بو
 عقل لعفاندن وار دفرق هژنبتف نامهر امر دلکدلیعتسم هد بنزو رماو هدشزو فتک دانه هول هدندنعراضت

 غعع ندحاغاینا غي ةع علقم یور وغلا. فرم لثم یل هتکر لوقت هنمو نونید 4ح نالي وضو قا |

 وفات هد ینبزوآ هاجت( ةفارقلا) ردك د مدتیا لر هدر اهتنو اخ دارم هکم دیبا در هيل لب اعهر نالیربوق

 نخ هدنسنفزو باک (یهارخ)ندهدنایلفام ماها دقرمهکرونلوا قالطاهنس مرقم 2 مصبو ردهنطیزپ دنیا
 لجر لار وفى همدا ملزانو فیظاو ها یدوخو یکورسلامن (فورغلا) ردیدا ردیدآ هب ن نجرب ةچنط اما

 اذا هلفرقا لاغیّتدهنسابنعم طاق توتاچ كي هبهنسنر هلن نیسک كتورمه ( ضارقالا) تفیطا ماض ىا نف

 ۱ وی ضر نوک وزوند نی نی انا ارقوهقراقم نالواهنمانع هطلاخمب هلن ( لار

 || لس السلا هيلع هنا ةي اهلا ق لاقو فلتلا فرقلا نم ناف ولّوص لاقفءا ولا .مالسلا هيلع هيلا وام

 | هدنبافاردناکم مسا هدتنزو لزم (فرقلا)رولکیخد یردغبص بیک" لوق ل زد +فرقاو هفرقاام قزه]وا

 تا اویا نظ ءوس هلت هم دارب و وسب ف دون میقعقوازا االف فرقا لاقت زد هيس انعم كمال بدی داب : و لاخو ماند 1

 نزقا لاق نددنسانعم قالب قلع هلغمراو هتناب لیلعو همت هضرعاذا هبفرقا لامن هنسا عما كم ا 1

 0 ا هتل ویا ی ی یوم ار یرَملا) نوا تو نالفنالغلآ (ا

 اف rire a ES جا هی نت هلضو تا هنابننلا ا

 كجلبا غاجیو ةبراق اذا هفراق لا رد هنسانعم قمشلنیمب هاهو ةلعاخم (ةفراقما) ایدخ نشا أ

 | لاصندهنتتسانم قمەلۋاقىغوبق, كنەراب مدسنزو لعفت (فّرفتلا) اهعناجاذا ة ةأ را فراق لا ردهتسالبنجم ۱

 لجر لاقیروند همدآ نالواردیا نایغطو ین قوچ كر هدسننزو روبص (فورفلا) ترشتتاذا فحرتا!تفترعت
 هدنزوا اشعج (فقرقلا) ةرعلا هه كفاف ندفرف رج هنشات هل ak ترا ی ؟یافورق ۲

 رگ

 دا جم
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1 TER و ۳ ندشاط بها هلو رد ا رو 

 فذافو هتینرو لدن هلج تغظااموا هن تیمرف كأ العاسم دالان ا ضبقام هو فا فاذقلا هلا امر لاش روند

 ادیان ندنتعرلسن طارفا هکرونند هب هر هقان لوش کف اذق هدشزو قنع (فذقلاو)[یذاقلا)رد هنتانفم 0

 تاک اذا فذقو فذاقو فاذق ةفات لاق هلواردبکی رابا ندنتتس الخ توئآدسرلکوا لر هو دیشب دنک |

 ههاضوم لوش افذق هدیننژو لاجو هفذقو یف هدشزو قنعو لبالاماما اهسفس یو امت کرس نهم ادت
 فناخو یوهو هنعلز ناک اذا فذقو فذق عضوم لا هلوارولیشود هب یغاشا تولناق قانا نادنآهکروتاد ۱

 اقاذقو هلتتض رولک تافذق یجب روتد نافذق هن سام کیا رود هتنساشرب ,كناحو د كت هزدو رد هن انعم
 اقا ذقلا ) هتسسانعم فادخت روند هنکروکی یاقو یک هلب ر رسک رایلع (یادفلاو)(فذقلا )هبسک ك فاق رولک

 قايىم نەك دلباقذق هررعل لمن ىك ار رۈنلۆ1قالطا فکرمو اه تا نازمروسد وزارت هدنئزو دا دش |

 روشد هقشن نالبنآ هنس هرب قاربا تب دنکاعلظمو یدیا لمعتسم هدفالسنا هکر وتند ها كنح نانلوارتتنعت |
 اتاق برقلاسعت روند هود ناقش هدکعزو فا دقو زاد هفا ناف ید رفعییکنانصو كق كفنو بوطو + رکا

 قا قاطو هنس ىا یي دق :هقذق لا رذهنسانعم كکوسرد ردصم هنتتزو یی ب نبلا) صاص+ یا

 هرات كن راۋ یا ارتا وزاب هدننزو هفرخ (دفذَملَ) ةرا جا هامریا" یفذق هفذق لاق زد هنشعانعم ۹
 ؛فآذق یجج رونید هبلق كسکوب نالوهدنز دىت غاطلوف لع تام هرس نود هز هزکنک نالوا ۴۳

 شیپ اف هدننزو ثادرق زولک تافذقو هدننزو تتکزولکف ذقو هدندشنزو فرخ رولکف نقو هدننزو

 اقلام حراشلا لاق یشبسبل فزغکی دق وها ا یمطالا لوقو قاذف هيف دهس ف لصدال رعنا
 نالواژبنآ ن رفنو نعل هنسب دنک کره هدننزو یظحمآ فا م ارو راک ةرتشلا یهو هفدق عجب یاذّعلا

 ]اب رغما یر تانک ابوکروند مد نامش لپ ونعلم یا فنعم ل جر لاف روند هرکهبو راک
 | یآ ةراخا اوقذاقتلاقت ردهنیسانهمقیجتنآ هدننزولمافت ذاا لا یر یاقذتنلحر

 دقت لمرفلا لاقب ردهنلسانعمقمآ بت بت یراق ندنکلکیاجو تر نکردزکس دوخ نکرالف تاو
 و ,زتس یا بفذاقتع سرف كاع ؛ رود هزآ نان آرت سرت : یترلقانآ (قذاتعل) هکر عراد ىل 1

 تو ال شکل مس یاس عطاقیا فوصرق فیس لاف ر نود هل هتسن عطاقو ىچكە ددنزو نوینز

 اراب نورو ول هدوکق یصو جاب وط هکرونید هی هقانوهتروغ لوشورونید هغ اخوا یرلکدید الرو لیرط
 ةانج(دفاصر قول )رک اناکعترح بدعت یا دفاصزق قانو هآرملاسفی دو لباقیساراوب یک نوط ہک لب وش هوا
 ندا ترضج هکر دیعما نوتاخ هور ندناسیعبان هفاضزفو بر هبت هکر دنا هکر ندبافصا کک هنتشیخ ن
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 E كتابت مات فەر دوخاب e عونرو زود هل هعطق هدنزورفعسب ۰

 طرق نا دادا فعرقاو لی را فعرعنلاق رد هتسانممیاتر روب بولتز وت هدننزو رازفشفا(فافع الو
 ]| دیو نان کد تیم هدخوبق لاو له راكد لقم لوق لع هنغوبق کهنتسفره شلیک ك فاق

 | كخباغاوزاهیغارمط ناب ناب وق هلنلجندزپ طلا فر ةو وند ەنغق ناشباب هنورف تّولیووص کارا تفرقو
 اةفرعل )تو نو من تونستی ارو کوھ نو توسل هدنورو روند هنغوتف

 ]| تا نالوا ندا هکر دمت وا ییا یفرقلها مه اق زود دهازفاو تنه هلبر سک ك فاق
 ]| اززطن»خاوبفو بتسکلا یا ةر لب شنی لس بکر وید دنا رقو نه یا هفرف 4لاس ردنرانس |

 نالوا با سن روس دهکو عن نالف تورو ور دف رفو فرقو روشد هتغونقران اوضح دانم ةرشق

 ولژدهصن بوق نهرا ارب ن رول هی نوکر ن نطون بج راد هفرفو شبها نمای فرت ةوه لاقت روش در لقد

 گو راکید هف رق سرو دوآوا لخانها کو اواو شا ىج کرد مراد نچ زاد فورععیسب زول زولوا
 ۱ ego ARERR رپ یمهطووضوخو نوش ۍرهاځن لام هداولتطو سلماو یزترق |
 | نرم تصور نم تزاوآ نشت دلو چیک رج ردد لدن ی رزرو روی
 ئو ظفحو لاو داو فطامو نط یاسا حومو ودر ن یوبف :لفنزقاکآ ۰ کرترولوا ه هبش |

 ردعاج



 تك

 ص
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 سس دیس : ۳

 لوق هتهو زد هیساسعم كما تنرمشع بوحا هدا ها ارزوي زم ةساک ی رلکدید فو هدشزو باک (فاععا)

 عطف فاقنو فاعلا برشلایا فامنادیعو فاي مویلا وبا لدقدق هللبف نيج بارشلا ىلع سبقلاءرفا 7

 1 راپهبیاطم ن نوک بسب ردهنسانعم برش ت ت دشف ا2 وافد ضعبلادنعو رد هياكندلا اتفرکرد هنتسانعمنمأز

 یکی دید فذ هلیصف كفأق (فعقلا )ركز ساکر دي كافجناق هلی عط كفاق (فعنا) ردكم درد بنوك راح

 تابلا نماغهنالففقلاب ردهنسانعم نفوطاکاقمروااب قفافوادوجا كبسک ینکیک اند نانلوارکد
 لجرزافق لافی ردهنسانعم لمح اته )ورشم نالواهدیاقو هرایسصاوا هب :سضواهرمسکوا هفش مطقاذا تلافلا |

 بج هش ییهنسنیساوقمدب رتنالوا هدیاق دوخ اب قمرقج هب ەزىشط ى هنسن نالو !هدناقو ءانالایفام ترشادا

 لامبرد هشام قمرواصنمرخو هربصو لب لا تنج وا تا هال ام فقلاقبردهتسانعم كليا

 لجرلا فعال دهن انعم تا نعوجج کناه نالوا هدا ET (فاحفالا) هارذاذا يلا فق

 حلا عوطقم یافوصع*لحر لاقیرونشد همدآ نالوا e وظةمیکیک ع عامد (یفوےعملا) ءانالا ناق برشاذا

 یی هنسن نالوا هدنجا كباق (فحاقلا )روتلو رهپعن ابی هکر ونید هتل ق ج هرواسص نمر خ هدتنزوم کم (ةفَلا

 زنم لاقب هوکب وروس بولبس هسرولکهن بو دیا روهظیناهک ان هکر وشد هرو غی لوشو روی همدان ارق
renفوععلا) ردندازعش هکر د ملن رچنا هد شنزوربب ز (فیق) هته ذب یا یش لک اتن عقیف#  

 یغیدارغوا هدسنن زو بارغ (فاسعتلا) رد فف یدرفم ارهاظ هنسا تعم فزاغم رونی. هرز هک لك فاق
 نانلوافاحقا ةد زو همام (هفاع) فارجب یافاجق لیس لاق روتیدهلب وص لیمس نوک رک ورولس یافت ۱

 هکر دیس هک !رهاع نب تاع ندباما [(هفاصفولا وا )رد نظیا زب تدنن هلبیف هشخ  هقاب هقاحقونم) روشەن ۱

 تاوذوپشا پاجمارفنترد هننخناو لا کرد جزا ش ردن ارادت كن راتب هسنع هللا یضرربکا اى |

 هرابع لوش( مانع ا) معج هللیمر رد هفاخت نا نبزکبوپاب نجنرلا دبی ندا کر دشا واع |

 هب تهدتیا لا فیت ین جور دبلجان اتش هزووکورویس یراةننیتنالکهننکوا رولوافصو ۱

Boca Ûلجرا فحقا لاق ردهنسانعمقموقیسهلوقم باوا هترزوا بوب اش ظ هنا لوا لب رسک هر ( فا  

 اردةنلسانعم كمجوض ندوبق هل نوکس تللادو نفكفاع (فدقلا) هعاتنا- مع عضوف هت ةراخت عجان |

 نضوج هليا لاوهیصاذا ءالا فندق لاپ , ر ذهن! رسانغم کو دوصوهجناذا لالا باب نماغدق ,اشلا فدقلاقب

 1 لنا حج كنامرخ فدقو ,هبصد یشنموا نضوطپا نم هقرغاداءابلایردق» لار دهننانعمقلآوص ندنس هلومم قل لیاو

 (لفادقلا) هوا شلاق یراچ وا یروپس یروپس هدب ] 1اک ۇت دنندلرهحمواناللقهدنرب تولوا سندن نک قادت

 هب قسد كلوت شاپ ابندیسنفاتو نخ ایا ضادقلا قهعضو لاب زو تند هفطاوقو خان ویب «+تنیزو بارض |
 فب رادقییجرونید هی هصیقنو بیع هدننزو روبنز ( فوزدقلا) راق نم :رطا یا فا دقلاب هامس لاق رو بذ ۱

 | ابیوبقلا نوصلنا نیحالبالعروت فی رادقلا نعروز رز ودعقاوهدنشب وبش رعاش مزهب یا که ترول هتنرولک |

 روزیهکداو ردران وتاخندیاظفح نیلاچر هبال اج هل میک كيازرب زازد شلو ا قوس هدنفیصو ناودینزارب دن وپ

 ندیویع هک ندنظعل دوو : يخف كنون روند همابنعم صیاقنو بويع فیرادقوردمنساضمز از هی

 یسهک نوصل رددوخ مرده انعم بقا ضو ق قوش هک ندنظفلةاحالم نیعبالب نەخ ۈن اخ نالوا

 tp REN هر ب دو مث هک ندنظْل سغا هایم لانه نب غ نزن اتعم یدو خاج

 بویع هلیرالوا نم ادک یو هفیفع نکآزردیاذنحندتساویق نبع هج رک یا زنی قو ترازو لوا نعب ۱
 قیفجو ییمص هسزردیا تبغ ضرع منج هیامورفو یادا لجوبا ریا ترفنو زاتسحا نیس بو ||

 ناب بابلانم ًافذق را فذقا :لافب رد هنسانعه ىغا كن هم لا ڈو یخ فاق فقل

 هرز هام راذا امراذا هنصلا يذق لاغب ردلعتسم هنج انعم هم كطا ناسا ورک هوم ضرعلهاو اتهب ید | ۱

 ۴ روص (فوذعلاو ۷ هلن (فِذقلاو) هانت ( فذغلا) ءاقاذا نالف

 لوق لج ؛دیعبیا:یونقو فذقو قذق ةالفو هی ةنو دضقلا هجا یو ایرونی یمنسنقارا هدسنتو |

 طارفا هکر وینید هی هدلب, هب هدلبو ضزا+ دعا كفو دقو رد صوص قصو ةن ناه هنت ینو ۱

 هدتنزوربا (فیذبیفلا):, ایهدعلل حورط يافوذ هب هذلب لابقپ هوا نمزاو بارو ایک زب یشن ندب |
 | نیل لی یا فیذیق : ایه لا لا اب جز جوهر 2
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 ا سیل هنبتنزو هر چ (مقیش) لماذا نخل فانا لات ن ممن التمس کا هغ رور هرس هز |

 وند هنیرلتس هرصوقو هرالیئنز لو شاروا نبغارتنافرخ هدتنزو لقوح (فلوقلا) ءافلالس ضف |

 رولواردضم هلبعف كناف فوفو رونلو اربعت قووق هکر وند هنلوب دس ییعب هنسهناشم لانعقرغص هلو |
 یخنرط لانفهرپ هبابس نجوا كنغنرط كنخمرپ شب هدکدتسیا هنسنرب ندنرب یسربالثم هنشانمم,كلبا نرهراش الاب |

 1 :وزارید فخ اک اهکرد هدنلزیم ففسیتسیکراو رونلوا قالبطا حامد حدعاقاکا هکردهدنلنم ےس یو |

 هبدساک4 هغانح :بشنو رونلوا برمضهدرب جید یدتاعفدینابد» دامیمیدلوا هدنس هبعادنلواباترفط دوخاب ||

Aff 

 || قاذا للجرلا فیغ لا ردهسانعم قچ اق بوقروف هلکلبا كلزمس هرهزو قانسنابط (فییختلا )ردهیرقر |
 | ودينا یسرف كنهسک من ٌیسودساا لسمرح نیدسیفولا ان لملف مس( (فیغتلا) .دّرعو نبجو

 | ضف كف (فونلا) دو ضید هنسوتروا سابل لوق لع روښید هنششوب و هنسوتروا كتشرهو ردیدرفم هفلوف

۱ 
 | کهن ردهراشاوهیاکح یکمد معریو دوخاب ردقوب هنن لوا ۹ یکتفرویلاسه یا اروز هرکصندکد رک دعوا
 | یک وب زدترابق ندکمرویلاص هلفنع هرکصندقدرتصف هشددلوا نجوا یننرط ندنفرط !كغمرب ساب هرگز

 ۱ لوقیفا شش هلأست ناوهو افوف هی فوفن وهو رجزالو رب نع فافاف هل اس لوقت ردهرابشاو هیاکح یکد قوب
 رونیدهرلکنیتآ نالوا داخ هرزوا یزاتنرط!رولناقولد ۳ هلی كاف فوفو اذ هالو شام فط ىلع هام ارغب
 | .هقفوبنالواهدنزوب كنکد ركوك نىمتنييام رخ هلی كاف ىە وفور د ەفوف یدزرف رفعرد رک ]نخ هلی كاف لوق لع

 هن رادعطف قوم وزدیمما شاخ شفنمو هجالاولردرپ ن دنزاشا نم وزونیدهفوفو یوفهعوبةالطمو رونید هراز
 | دارهددیفاو هدشنوهرم تیپ رةش یرتنلاذعلم لالناو # روبدلا بسی فوفلاو # ویشارجا نیا هک فوفو روند
 اقوفقاذام لاقب ن دلت هنسبمانعم ریج ان یش فوفو ردشُملوا هببشت هشاخ : نانلوارکد کرد هفوکش نوکانوک
 ولضایب لوپ لوپ دوخاب زو بشید ها ضبطلو ازای اغب هدنننزو عظعم (یّوفلا) اشیا افوفنع یتغاامو
 :ندنظفل فوف هلبضق كرم (فاوفالا) نص طوطخ هوا قیقریا فوقف درب لاپس نويد هننالوا

 قیقر یا" ةیفاسطالاب بطالاب ییعپ قاب «فاوفا دوبل رود هرلشاه كل انوا هسعف قلا هک ردعج

 | هدننزوب فیت: (تیفلا) . مود متن قلا كنس هبصق نیقر افا یم هکر د عبضومز هدننسوا هلجدرهت . (نافاف]
 تنافردفایفوردآ فویفو زدفایفا یعچرکذ دیس اک زو دھات لۈچ مسوص لوق یعروبشد مرب راومهوزود

 عراف ف )ند نیما كنپ رود روب ر,صوصخ هنس هلپیف هسنب زمورو بید هرب نسارالب فلتخح فبفو هلب
 ۱ كن رهوجزدن ءةچیزوکث تالیفطنمام هدناردمولغم جارا فیفج قول خلوا هعقورپ هدنآزدوضومرب هدا تهد
 اوښ خالاپ رېن دارم هدل وا یانعم یانچم هلبافیف هارو < كه( افق ریطلغ نمد جم رافیف

 ۱) ریو ضومر (داشز ءافیف) اهمف ءامال هراسغلاوا یونس! ناکلا یا عافیغل او ا ةاقيفلاو رک د اکافیفلا
 روساوا لوز نده یداو, یزلک دید طب ںیم تمور هددبکم (لازغلا لارغا ءاقیف) ردع ومر جل قیفع

 رود هک نالوا هززوا خام دن هدنشاب لب و نهم +یاجو یرمسکت فاق هلال فاقلا لد
 نېک تب دون هکدملوب بولپریآند هي جنو نچ هنسهجیراب تیک: نالبریآ ن همی جو KE یا
 | هززوا ,دندر همی هد ک لو «دنزو .نرواکب هفقو دولک فوذ فا ایعج نما اواقالطاهنایلوا
 غایب ار ورس ساک کرو سد هاچ نا هطا | ئابهنجححرزو قاب كاس هما میجچ نکازدشلب رفت
 ۱ اب نالو ارىسک ماب قلفنم ندنآ تلاذکر وتیدرھنس هجطق نالوا لجنمیغامد ندنآ ف شو رونلواریمت

 ۱ نارهچیدو درک ن ندکیکیدیارویناوارنبعت یک افق e هیج کادو نالوا عهشنم ندنراب 5 من

 | هبتک و هچمچ هنالو +دنفرط واك شاب و ردی قسط یررجچ نوا تل هازوکذ م نازدج تالوا هدزاسب و
 دنا كب [غاغج روی لزا زعتر یس هم اک کر فر طرب رود هو فلز مؤذ ردم یوو راد هود هنالوا هدنفرط
 امر بازعالا وتو دابا قل هنوکل وا هناش لج یل طم مکح لخوا ظوفجم ندنافآ ئرکل کشر دع ضوم
 مظیالب: ن هتیصخ نهب هلو ا اع« چنا هفت هامرهانعموا هیلعا بهدووا نیهادیمتکماذاهس ار فاخاب
 | دولواهرکصز دکب دنیا لازا ندنفضومن تبار اوك نم مطار ز هن ابا لت دوخ ایهسابل تاکسا بوروتک

 هکر ویتبد هانی جاغ نالوا لاش کیک ت اسوار و رو شید تهران و كساک نالوا ة چمکتی لوق لع دونید
 براض نف سلوا هلوف هنمو رونلواقالطا هینعانیفر هردو ردنج هلوا ل اوکینکداوم زدهبناکفصن هکان نوک

 | رود هجدق ایالوا ن ندبرد دف ر فا ود هلام ا هتسا یل 4 هوش یاهتسافذس

 نان = pre وب و دی ج هوس سوسیس ب



۳۸۱۰ 

 ]| كوق لعقلزویف بولبکوب هلتخلوا نوزوارلک, رکو شعلا هعسیا؛فطخ هبلاشب زوتید هغلواهرزوا هافرو
 تجار غش هرنکوا ا اندو زاغشالا نوه فطخ هص ىا لاتشېود هنساض قاواروکی رایت اف

 تیاورند هر رهون ږدن دنيهبان کو دلفب رط نیا نانطغوبا) ردتعاهجرر ندنس هلیبق سبق هاف (تافطع

 || هلتسنیاب (قیطغلا) ردموقرپ هدنرابد ماش دوخاب ردععاولترب ندب رغ هدننزو می ز (فیطغونی ودشلباثینپج
 نت فیطغو رد هتیاخ ( تیلذهلا فی طغ ما ۱ یدنا هدندبمالسا لها قرهلو بوسنم هنیطخونب هکر دیپقلشزفرب
 فیطغ ن حورت ردندنیعبات یذهلا فط وا یدیسلوار کد ینالتخا هدنس هدام فضغ رداع ثا ا

 Toe IRE یرف كماح نرب حلا دبع+دننزوربیز با ەچ ی اظ( فیظغ)رد هباو زا فبعض ردن دنر حب
 هبهرافو ةغلب ئا شنعلا نم ةعخ باصا لاقبرونید هکسلربدردف كج هیشنبهبدیدشت تنافو ىم كنيج | ةفغلا)
 لاتی رونید هب هنسن مارواقرب یتیدلآ هن رغا بول هروأق هلی هل ك هو دو نوصغیدلوا یسهغلب كنندکرونلوا قالطا
 روند هنخاربب هوب شع روق لف كنرغ ) فغلا) هل لع هی هلواشامیهو ةنفلابرحبلا متفا مو

 نالواباوصدت و دوخاب هات او هنیخبیا هناقغ یبعءاج"لاقیردهنساتعم ماکنهو .تقو هلی رشک« هل صك كني (ناتشقلا

 قعلوات توروعس زار لوفلبع قعسواق هرباح هزات هجرادعمر زاوط هدشزو لاعتفا (فاسعتعالا) ندقلوا لع

 هصازح هیسکر و نعسلا ضعب تنعساذاوا ۱ عیب لا نم هنسهف تبانصااذا دنادلآتفتخا لاش زد هتستنانغم

 هکر دهنشانعم هعبعض هدو هسا ةففغلا اعسیاشش هن هتطعا ادا هتففتغا لوقت ردهتسانعم كمزبو هنیش

 لیل لاسقب رونید هیهصکو کا رف كب هلیسهبنب لعاف سا (ضدنلغل[) هفیغضیا لم هفیفغ لاتق :یانزا کو
 ید هتنین یکم :دننزو تاک /فالت فال )ردیفدارنو هدشنزو قدنلغم (فظنلعلا) ٌمطلا دیدشیا فدنلغم

 هلنتعضرولک فلغو هلی لنیغ زواکفلغ یی ج نونو ارت فلق لفرح هدیکرت یکی یق كولقرونید هنیق |
 هلیعت كنيغ(ةفلغلا) يالا (فلغ تب ولق اولافو) است 4 وق نی نا شو هدشنزو کر دولک ف لغو |
 فقر قالغق اسهلعع اذا والا تاللا نم افلغ «روزاقلا فلغ لات رد هنسانعم قموق؛هنفالغ نهتسنژ ۱
 هچنلیخ نفع :وراقلتفلغ لر رهن تام قموقهنفالغ قهتسنرب دو (فیلغتلا اردیدآریجشرب یک قرع |

 فصو هنوردو تلقدیلن ودنکو فالغقیاتفلغا فسا لاشفت د زۆئ هیدتسنولفالغ هدتنزورج ۲(یفلغالا)ا
 هعدآ ارسشانشوآ قال وهف فال یشغا کئ أ فلغا تلف لاس لوازم نا ذخفحلو مف ییدتسربالضا کر 7 ۱

 فلغا شبع لاتقب رود .هکازید نالوآ هرزوا تعسووهافرو فلقا تیلعلا نیب یآفلغا لجر لای نوتد |
 فلخاناک اذا عبارلابأبلا نم افلح لا فلغ لاسقی دهتش اتم قوا سلم هبتف (فنغل]) مساویا ا

 ةد نو ءارجت ءاعلعلا) ردندآ عضودر و« هاتن هقلقروتد هبیرد ىج ةلوا تنس هدتنزوآ :هفرغ ةفلغلا

 دصخحیا ءافلخ هس لام ژواوا فضو هب نقاله قلزوخلاو تالغا ءافلغ سوق لاش ردیننوم كلغ
 راځ نیرکی دمو زدیبقل هل نالوا یتهخوع كرتن ناقلاءا ءافلو ردندار هش ءاشلع نسوا

 یریاچ هکر واو هنضرا لوش ءاتفلخو ودموقرم ناتازونن :هیلاع یھب نیلفالخ هل هیلاغادسا یتلاتفصاریزاردیقا |

 ريكو راغ لک اهفو عزت یا هافلغ ضرا لاتقن وا دوج وف یزل راج یرباو هدرخزونه هژفهاس لول
 (فالتغالاو هدسزو لعفن (شاغتلا) نادنطب ر (نافاظوتب|ردعضومر هدنزو نام (نایقل)"الکلانم أ

 (فضنغا رده هل هم یاهلح لح «دارون"فالغ هل لح اد فلتخ و لب فلغت لافب زدت اتم نما |
 ` | هلرلوبق ةدبشنزو شر (فتتا) ردنا الخدر ن و هک عزو روح فمف رد مسا لدغو هدانزوژ هع ۱

 هنمو رولوا رهاظو یراج ها هضافتسا نادنآ بولوا ره نام هل اس کر وعید هلآ تی نحن نالوا هشم ولزوم چو |
 زد ةنسانعم قلا تو دیانالیق وص هغاص یز الاد جج خلاف !نافیغا ةداسیا فناغو ذرفت لاق |
 ندهنشابنعم ناغیغ هدننزو غفت فیت الاشو ات ارناضغ ام اذ نافل فیخت هه تفام لاف ۱

 فطعتادا کک را تتیختلاقب ر ذلو عتس ەنسانەم كر ؤا كرة ديان الوتر ەز ا و یرغوطدف رطکیاناو |
 r وا هدنموهقلدیغانکآیکد خون دم راک اودا لیوا زوم فیض ۱
 مانیفیغان شنع لات روید ەك نالوا نو تیوخنو تحارومافر فیغاووج تعع ۱

 دو ندهمذآ نوزواو روک کات یلاقتص هد ندزژو دا الش (فا تیغ )رو سند ۵ ةن روس نوف هدننزو اضیسفرقلاا
 5 یرلکدیدخر رم هدشزوناییه (نافیقلاو )هدتننزو ناکر (ن اغلا ) دیر کو هی تلاطاذافابغلخحر لات
 هقاغالا زد طب تورج يانا لود زده رولوا وا یعذینلد شاخ رندا ایج ر (ئاغلا) ون ةجاخا
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 سس 8
 قا ؟رو نننی لالا تولوا ولدا ۷۷ ا یفا رض لاتیرولوا بفصو هغمرآ ۱

 1 | بز دما دو بیحر ىا فارون لاپ رویم 1 وابا اور بس هديا |

 سو

 ۳9 فرا لای دنیای بک, (فارغنالا رغنالا) نهم یب لک دا ایفل
 رمه (فاسغالا !)ردهنسانعهتباط لوک رف دليك حفلا

 تیم رییفدا اره i هدتنزو فوضرغ (فورضعلا) اولطااذا موقلافسخا
 نوت لک + هرسک ادا ینابلا بابل نم اشضغ دوعا ا فضح لا ردهنسانعم قمربق یب هنسنرب هاخوا

 | یکن اورا بویماک الصا هادواهبسکو اهاخرا اذا هنذإ بلکل فضخ لایقیرد هنسا عم نرانو رپ
 | ندهنسانعع قل ەطر ضو سز فلا اذکواذخای ربا تذخاا ذا نا الاتصل اق رددنسانعمر تک بوزوس هبزودر

 | هجا امرخ هنیعب درج ضوص هناتسدنه منبع (ضضغل]) اهم فضخاذا ةأرلاب رابه ی
 فو دولوا یزانآذف ردق هنب هبت ندنیدو دولوا متد سیقوبق یدرکج كوب نکآرولو هی هب یشعو
 جارا بابلا نم اهضخ بلکلا فط لایق هنیباعم قلوا لوشودو یلابص یراقلوف اویخزواوا ردصم

 ارنجن مکوکهسرولوا هدن | روینید هاویح یلقلوف یقلاصردتفص (فضعالا) نذالا يترتسمراصاذا |
 هک غم ك و شب لیلا یا فضیخ | مبه لاقي روند ەقوا یلکلب نیلاقو + هلی ننیخرولک ف فض یجب

 يا ت یاتبفضغا شپع لاغر وښیدهکآږد نوغی وا لزوکو شوخو مظم یا فضعالبل لاقیروستید
 ۱ بوقزاص رو یرزوکی راقابق سوا ندا هچوقارندنانتراط لوق روند ققراصدوخ اب تلکوب |

 لا هلوا يهتعوریظتتمو لدشوخ هل غلوا لاج هافر کرو بید هفدآ لوش (فضاغلا) ر روشد هلالسرا سعود

 ۱ مان یافضاغ شبع لابقپ روسناوا قالبط) هکلرید یش سوخ ,هرزو| تعسووهافرو لابلا معانلا یا .فضاغ لحر
 یرغوط م درا بفضغا هک تن هلوا قنا ویفروپق 3 یرغوط هنکی ازای رفوب كنم یلقیوف هکر وشد هبلکل وشو
 ضخ غلا) هفلیخ لا فضال نا اک همدم یا KS یافضاغ بلک لاب رو شد هالوا قرویق
 زان: چه سا هکآ | ولت هیاعا نالو ادا زر دامن وارد ا كنشوق قیلترخا لوق یلیج شوفر هلند

 أ تام اجصا ینوکسلاوا ناسا فیضغ و دوخاب تراذطا نفیس فيضع ردندیماسا هد زو

 TREO نو! لنغم بورارق دچک لررسک ن هزه (فاضفاإ اا رذتلوا هلا اط نالوا
 يک ِ نو لوق یلعینلو اربکیس هویم قرباوا ناوارفو قیصیرللاد تنچاغاامرخو توساو طااذا
 ۹ e NT OR قید KE ا ۳ ا واھھ شک ا لافی
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۳ ۱ rT لا هات ی EET ik; REET 
 اودهتسانعع قلمی بوکوحیم هروج توی مسلمان ادا هن راغ |! نفض لاتشارد ما نا ۱

 لب الع فضفن لای هسانعم كروب بوک ج یغلوکارق هنگ و اهلاوجا تمدن اذان تفضغتناسفی
 عضو لوق رد هني انعم قلوا ناوارفیعفانمو رپخ مدنفح بودیا لابقاوهجتوتهمدآربایندو انتسلا یا

EEE EE رد هنس ان عه قلرویق نالو ثلبفاو اهر رک اذآ اتا 

 ترابنلاذا بلا ټفضغنا تفضفنا لاب ردنیانعم کوچویقو هيفاولخ دا ذارابغلا فاوةض نا نذهنیسانعمكمرک |

 ویچ همدا ناو مپ رنو دپ 4بشتزو لی دنق (بفر طخل) ودیا جور هدو زف عج( تضف |
 فب رطع دوه لا رونیدمدآ پانل اھو خب یکو درفآ اوچو هی نیش هدیس یا موملاتفی :رطعوه لای |

 دود ونتي نواپناغطو متسسانعم بابذ زوٹید ھکنپسو رولک هفراطغ ی روند هناوج هزانو یرمس ینعسیا ۱
 زونټد اوج هزات رو ید مدا بانجاز د درعا اوج جد وب هدننزو ساطرق (فارظخ] )روسی هنادرملد ۳۷ !دو لزوکو

  ۳۳۹لودرف لوف لیع روید هنمدآریلدو بوخ هدرانو هدننزو و شودره (/فو راو ) هنیلنازو روبنزپ(فورط

 || زا لجزلا فر طخت لا رد هنس انعم قملولواهدنیزو رخ دن (تفووط هل رولد هژاوحادا زانو لفظ هدنیشزو

jure ا I ور و لب ۳ یا E ا أ 
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 قوارضخ هکر وند هوا یرلکدند یدرزد هدنښزو عذج هکف ن رظو ردلکد ییعصم فرغوبو روند هیهقوکش ۱
 هلت رو زم نیمحو ین ک تفب زع هاندات ليغ لب 2 هلوصا تح اتما لسد ءاور ویشا كمتاحردب ناکدید

 هدننزو قرص فرغونونلوا كفا یرذهلکنا هکردنیمسا ر یر هدنرانزو حرفو فرح (فرفلا) یدنلواتناور |

 ۱ دهنسانعم ققرقیلکاک نالاهدهبحو هخطقا دا | لوالابابلانم افرغ *شلافرغ لاتفتودةنشانعم قرسک+

 | *الا فرغ لاش رد هننتاذعم ل تاوردلاننط هلجوآندتسهاّوقم وقم ضوح نیاوضو اهرخاذا بز

۱ 

 روتید هبیرد شعلواتغایدهلنابن ناسناوآرکذ ةسنزو ییازغ (قرفلا) هد هنخااذا لوالاو نالا بانا نتنافرظ
 نکیآلش هزات لّوق لع هتساتنعم مای روند هننوا لوس هلنرتعف (ترفل) ف قرغلا غبداذا فرغ عاق لاتش

 یرلکدید مر ضۋ سشبهو لنو ندنو ځو موصو معو رافع مشبو ق قاسظو تش فرغو روناوا قالطا
 ردن فرغو هقرویازجشلا فرغرهظ لاسفنرونید هنغاربن كحناعاو روئلوا قالطا هنن رب ره کاانابنو راق
 | فرخ لتالا تفرغ لا رک هئ تاتشعم قع رغا یراق راق هلال [یراتهشاو و تاسبن یراکدیدفرغ, انار

 ئلکاکتالوا هد ههښحب ن درم ءان هدتشزو ةررتص ۱ ةفرغلا) فعلا لک نم او .تکعشااذا عاراباتلاخم

 هکهدنزو هفزاع (ةفراغلا هفراغلا) ردهتتسانعم ی EEE هیفدز هبا لان وضو ردهنتسنانعف فرق هکر

 | عضو هنت ههبج نوناخ ردها غغغ عم هل تغاف ردعقاو هدنبدح« ده تعلا نع مالسلا هیلع لاین" وب
 | re فرخ زدر دش د یکه بغال دوخباد زا دیا نوعا تک نو تفاشلعا ولو من لکاکی دنا ۇلت

 جی ةعد رسیا فراغ فان لا روئلوا قالع هیمقانهدنوژو تخف اغ ردنراسع ندکعسک لک اک بھ

 بوراوغرد هد زورم کر دیعجج كفرخج .لینحف كوف ( فرات تلا شئ تفراوغ لبا لاقت :وردفراوغ
 اتش و یرلآفرغت اپناکتفراتخم لیخ لاق نشو ژرذیانخا نور دن سلم ملت لا ااو اوكي روب ردهلتباتعم
 یخ ءالا فربغا لاقب زد هنسانعم قلاوص هلدبوآ بور دلاط یو ةدکنتزو لاغتفا (قازضالا)فرغمشزاه

 نوتید هثباف قاما رولوا و دفرطو رد هنا تنعم قا اوبه ةوکر لا ردع و ء اه رک تاتیخا هفرطل) هفرط
 رو شید هب وص جوارب سه لغم اج نلا- لم كنيغ (تفرغ]] هدنسنزوو تبنعرولک فرغ یجب هاش هنتسانععتلعت
 ةدننزو هما نوتدآ یوا هفازغاک اوتملوا قالتنطاهفرغ هب وصلوا هاش دل رزوازوکذ جوار زردلوضتمسا |

 نولک تافرغ یجب ةیاع یا دفرخ هلاشلوقترید هراورف هدیسزاف وتد هن کس ناو (ربعت قادزاج هفرغو
 دخان ص لول هفرضوت هدننزودرض زولکفرضو لوکس ناز نواکافرغو هلیعف کار زولك تاق رخو نمط

EEREةنساننعم هعب اء امس نوناوا قالتطا هکلقیجتدب و زود د نیا یلکلبا یبا  
 جوا ۷ ىر وفرع هدننزو قابلطن [فارتغلا)رتفدا ر رَ ةدلؤا یانعع هلا فارغ ةدغنزۇ هما( فارغ
 ته لایکم ئا فاز ازغلابهلاکلاقب رولوا قالا هک وا كون رولوا د رفتضارضو زذقخ هلو او سین

 هتسن بول ردلاطا بتنی دنک اقلط لالا وتلا سن هلکنآند هرات ک روده هک هدننزو هسننکم (تفرفا

 نف زغلا دسا ناک اس روتید هیمشبمو کی نو ژوند هغازا هلو ةیمزدتق ةدننژو ریما( تب رفا وتبدا نبش ق ا

 رد لمما پف كايا واتر مضح فن هللآ سر ها نن نو رود ةن وص نالوا دنيا هو موم و

 لانه روسشذیدهلشارع نوسسلوابهسزرواوا ؛یلخ ایفا :شنح هن زوتنشد هتفلوخروق احنا ذاة لو أ

 هک ب قیصنالوآ ندنراجاخا سو لاض اضعبو دوس هنامزواو کوب نالوا ندسشب نآزاتنو نژاریهطق |
 ازدندنیعبات ی دملا | قب رعو دم وس زد وسمر غا ڪزن رک سا ۍاخغ دناعرب فیزغو رواد قید هزانژواو

 قص يدوب هدسنزو هنیفس (ةبشب زغلا رک يما نزوتتند ههخوقولتراق دوخاب دن شوق لوب لغو
 هکر و روند هشثأم یرادقم شسرافرب شش نم تب دوت وارد تیک وا ةنافقأناو و شداهنغلو نوق جاهآ

 رکيا نب رنشیرکو نیکو نم ؟ ین رووطاب دون دلو بول نش بغا تای لق
 تعاطرب هدندزوریغونو روند هبشتوا وصح تواریصحت لوق لع ردد كاا بب شاحب هدافشزوآ مذ فوغ

 هتشناج یس هلیبقسعا نیغ (هفرخ دوغا هلباسهتررد هی راک هکر دزاو" روتر هدننمس كناوردندآ
 نیغ ك پەك روش ده وبقلوشهدننزو نوبص(قورغلا)ردناصه کرد کاج نا ایر غ رد نیما ك شرار
 OY هغوق كلوبن ییکفبرغو دیلاباهژام فرعی ناکا ذا قورت ل ا6ت ەلۋ اون افا -ونصالغلوا

 هليا ساو هدتنزو ذا دش (فارغلا) ءاسلل خال رشکو ارك ا فم رغولو رغ برغ لا روس هبغو قوا
 قوچ قوص فار غو رداسپ عما یخ زا رداواضق تور هدنرزوا رددآ رهن هدنناتفاهرتسب
 هیت سر تخت سس 4

et ole هک 

 رومی وچر رج سس

me 



۳۸ 

 ی نیطعم دوضا دصا (هفاوصوت)هبرفطیذل ئیلا یا هتفاوعو هفاوعوهلاغب رونلوا قالطا هفاوعو فاوع
 ح |« دنزو اخت (فیعلا)ردندزانآ نج ار ماديا ن دیظع لاقنرل اوبا نابفز ردیدآ لچررپ ندنسس هلببق هانم هانمنب

 | شاخ ککا بورووکوخان نیو مشج .دوخاب یاسر هیرنسک ك رانبه (فایهااو)(هفابمل او هتاف (ناقيعلاو)
 لخیژافاس لات ولو ختتسا یخد ددې ناس ابن کی اوا اکو دا ع انتما ندب رشولک | هکر ف هنسنانعم

 نهرا ذا ناس او عبازابلا نمافیومفانغو انفیعو افیع دفع و هفاعی امهریغین لاقيدقو بارشلاو ماعطل |
 ۱ یف شوق هخایحو رد مس ناه دخن زو ناک هفایعو لدردضم هدننزو باک یفابچهدن دنعراضعب هشت لوا لک اب ل

 وعم یرورهو ایل یتوصو ییعس!تشوقالش ر دبند اه بلرغا هکر د هنیسانعم كلبا ل اتو ربطت
 فای اهشیعا رول تفعلوفت نیدیا ماسشنو لافت هرزول یزاضتس فا هنیرلعز بوس رانستعا یتلاوح او
 ۱ یپکهقاسیقصو بن مع بارعالا ںیہ لای فریز روتید ھه هفایع لها لها (فباعلا) اهنرخزاذا قاتلا تاملانم

 بونزکج هبدصق قوق هنن زوآ كن هتسمنرب شوق هدنزو فیح (فملا) راز دنا اشعا تسانیخب» ردصوصخع

 ندرولزم یانعد هدینزو دیح هفیعلا فوخت تمام ةغلاعع فبعتر طلا ففاع لاق زدهنسسانعم كفروج.

 قلب رار حاس هسنع هللایضر هبعش نب هرمسغ» هک هفیقو هنلوخیا ۶و اطلاع ت لاق, و دشا

 هلکماسلما راردا بوناقیط یدوس هدنسم هم كنوناخ هسغول نا توغ ةبفیعلا مرحالو ویش)

 | هعسزوب رد دا نه امرزما هب هبغول لوا مدوب یکیااب مدو رب نوتاخیلکرمارخ اړ نوا قیچی رال وپ كنسهم
 ۱ فعال دی بعوباسپ یدنلواقاللطا هدیع ندنفیدلوا بجوم یهارکتاو نیایسهتسا هي هز ول رم عاضرا» |

 لاوض هدشزو روص (تفوبعلا) ردیتشان ندیزوصق صحت یراکما,هلبیناونع ةفعلا انها نکلو هسفیعلا |

 هه دف دا مشیا فویعرپمب لاعب هاوارمجا بوبلاوعق یون کی اتو اکی ونیز

 ع ا نم هنسسنرههدتنزو ننابهسیت هلی ابدی دشق (ناغیعلا) زدیم كنوناخرپ فویغو ناشطعوهو
 1 ۳ هد رمیا ناغیعوه لاعب لولو ارفبعت ن وا ربحت نکن نکنرکیآهکرو شد همدآ نالوا یتداعو وخ

 صوضخ هزاب رع (هدن رطا او) هدشزو باع (فانیعلا)زونبد هبرایخو هدیزکتلاب هارب .تكنبخ (غتلا)

 ی هدییرطو یدناوا ناسیب هدنسهداف هکر داصیم#لا ةبعلفایع لوق ی عردبعا هنوک ی کیا
 | تفاعاذا موملافاعا لاقي ردهنسافعم قلوانما تیورکیآندوض قراوط كجد هلک ك هزه (نفامالا)
 | نجوا فاتعا لابتقب زدهنسانعم یغنوط یغزآ لوب4.دنننزوب لافتفا ( فاستعالا) هیرمشتزف ءاملا مهتاود
 ۱ نکوي هدننزو وند (ضزصتاو) هدشزو هح رج (نفرتخلا) 4 هلا نيعلا لت صف رقسالدورتاذا

 | نوتىغا هدشنزو بازغ (یادغل)ریکاذا فزغتو لج را فغ لاستب یکف رطغتو هفرطغ ردهنسا نعم
 | تشوف سکرکنالوا قو: قو نو هننسانعم ظبقلا بار روند هبهضرق نانلوارببعت نوغزوف لوقیلسعیسهخرف
 ۱ | هدافهاسو روید ھ هجاسص د نوزواو هاتیشوردیلک لچزر یادعو ةر دک ك نيغارولك نافدغ ىج زو غد

 حالم روشد هنیدنول یک (فداسغلا) دوضایافادغ حانچ لا ودوسالب وطیا فادخ رعش لاشی روید
 | تم عف د دلا نساهم فا دخت نونید هنکروک یک هدسننزو رب (یدغلاو)(وداغلا ) هنساسغم
 | هنالسزا هدننزو فعه (تفدخلا) ,هعسو یضحتو ةع ىا فدغق مه ل انفرد هنساانجم شدغ ث تعسوو هافرو

 | لوالاباسلانم اف هاتطمل ای 4لفدغ لافیی زده ابنعم كمبو کریو قوح هيف كنف (یدغلا) روند

 ۱ رومات تلمرویلاض بودیفزاص ققزفوط ةن زوي رو نووناخما سبک كەز (فادغالا) زکااذا
 | ندقهرارف ک کر دلت تمانع تلدروبلاص سەد رب تاظههکو اههجو لع هنلسرا انا اتهعانق دل تفدغا
 ۱ دایصلا دفا لانه ردهنیس انعم كع ,زیمزب عانوا دف دایصو هلودنم سرا اذا لیلا فدغا لابش ردنراع

 || لصأتسااذا ناخ افدغا لان ردهنسانعم كج کن دند ییرډ نکر دین اتو املبسااذادیصلا لع ةکبشلا
 1 ودهنسانعم قلآ هنسمل د قّوجت (ففادتعال) اهمتاحادآ افدعا لاقل ریل سیم هن س اعم كلی عاجیو ةلرغلا

 (قوضرغلا) هعطقاذا بولا قفدنغا لاب ةي رهه | بعخ تام ساسبلو ارشک بش هنمنخا اذا هنم فدا لا

 زونلوا لا کد وبد هکیک ی شموپ نانو بیعت الترکو نا در طق هدنزو روفضع هل مجمد اض (ضورضخل .فلاو)
 هدنزوب څا كنسب رفوب كخاوقو نالوا هدنسبغابشا كسکوکو یراجوا لوک ناو یکلنرک ین مر و یغشموب كار |

 وللوص ولءاص هدب یشاقدرآ لس غنوا: کتی جم هتاډ هلیسهنب هين (نافوضرفلا)یب کرلکیک شمول نالوا
 یزاکد د نیما هد شنژو جزز هلون جین رخ زدفیضارغ یجب كفو رخ رو بد فحاغا ىکا نالوا طوب ما
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 | كنزمه (فانعالا) قفرادض فنعم ضو لاقیرونی لو لاسلهتسا قرفاوا فن هب قفری ل اذا
 هبلع تفنع مع هتفنعو هتفنعا لوقت زد هنساتتعم هفنعیدرلنول هد.ننزو لب عفت (ضینعتاو) هلیسک |

 (فتنعلا) ٥ ° تشو ففنعل همالاذا هعنع لاس رد هنسانعع كليا شتزریسو مول هر ۰ دیشو فنع ةمدارب فینغنو ۲

 توکرب هل قفرالیا نع نالف لا روند هسراف نالوا رونللوق 7 دشو فنعیآ کیدا هدننزو ریما |

 هننساا) دنذش یا فشعرسو الکل امن د روند هششد رم ولتوشخ اهل طمو هشی ور ودر سو هزوس . درو لا ۱

 "ایم كلذ ناک لوقت ووسد هاب یک هر هنن هدننزو لاعتفا (فانتعالاو) دانی (ةفنعلاؤ) هدننزو هفرغ

 یدنلوالاعتسا هدنفقوغ منا کیا ردص» هنمسانعم قانشا فانتعا هدارو افاسنتبایا افاتسعاو 2 هقنعو ةقنع | |

 قاب هب و ەتتى وب !یعنعب هدلحا ادا رعالا فاثغا لاف ودهتسانضم قۇلا دښو فنع یشیازب فای تعاو ۱

 حراشهفشا یا هفشعالاش یدنلوارکد کو دهتنانعم ناب ندیکن و هآدشنااذاب لا فنتعا لا ندهن نفانعم ۱
 . کیدل لوف لع: ردهنهانعم لا محلا كمالسب یفانتعاو للو دیالیدت هننع ف هزه هکر دیک ی عو کید |

 توروکهب وک هننسنرب ق لع هن هل نکی لو هاتاواهلهخ اذاتهفشعا لاقن رد هنشمانعم كیزؤا هارهیلبب هی هنت |

 كتلك شوخان بوبع وا هجر ی ساوه وب ر و امهر کا ذا ضرالاو ماعطل فتتعالاعب : ندهنسانعه كرا ||
 .سلجما فتتعالاقب ردهنسانعم كغود هفرطر ندسلحو نقفاوت مل یا ضرالا نتعتعا لوقت ردە نسانغم ||

 |!كننڪ (فنعلا)امقنایتراذا یعارلا فثتعا لا ندهنغسانعخ كليا یر راج شمام انوا زونهو هنع لّوحاذا ۱

 هلل ددتشت كواوو یفطكنافو كني (وفنعلاو) هلیعط كنافو كنيع (ناوفنعلا) رد ةنبسانعم ادتاو لاهل يخف |
 | هاش ناوفنع ق تالذ ناکلاقبا رونند هنلوا کنماکنهفاطاو تعهبلوف لغ .هنمدقعو لّوا كن هنس |

 نتمرکد رص ناف( تفنعل ]الو قالو ایا افنعافنعیا اناوفنع نوح رضههلاتب و هتس4: لوتاواهو یا هوفنعو
 || فلت( ذفنتعل) روند هنغلارا كنطخ یکیا كنالرتولنک اوررودنود ۍمرکد «دقدنقوط وصاک ارونید هنخرچ

 ۱ اهبشفاوتال ضرایف تناک ادا هقنتعملبا لاق هیمارب هران 1 یساوه لر یرلقدلوا هکروتدهزهوذ لوش هد هدننزو |

 هدننزو فوح (فوعلا) دضاقرضیا فتعمقب رطلاش روند لاو نالوا یرغوط هدننزو تفلتح (فضتعلا ۱

 | لافب رونبد هنامه»و هنسانعم رک روشن هلساتت لاو .تناشو كلا ئا كفوعمنلاقب :ردهنسانعم ناشولاح |
 رتیآ شوقرو حو ج یا فوع 4 لاقب " رد هننسانعم هرو تیضدو علاطو تخم و هقیض یا هفوغوه ۱

 هژلیسلط هب هط هکر وندا .هنالسراو رذیدآ كعاطرب و ردیدآ منصربو كيدلایا فوعلا حاصلاسقی روند فسورخف ||

 هراز فود هزوک وروکه ج وبا نییشاومو ب اودو رونلوا قالطا ی هدزوقونوهگب دزکب وشلوط
 همدا ندیاراکو تسکت وکح كما نوعا لاتبعو ةيعرلا نسج ئا هلا فعلا ن كلل هنا لاقب :نوتید هکلپآ

 فوعو رایدنلوا "هيم رل هک ض عب هلتساتموب ردیمسا كتابن وب-شوخز و هلابعا داکی ا مقوعوه لانقی اروشید
 فوعلا مززاذا افوع فوعب لج زا فاع لاق :ندهنسانعم كلیا لابعتسا ت ابن یراک دد وعان درولو ارتضم

 هاب رعو راردن هت تن هلق دعس کرد هسک ی کیا یراکدتاقالطانافوع دعس نب قرعکن فوعو دعسنفوعو
 نلصا رد نا تشن لهذ ن کن فوعدارم ندفوغ عقاو هدنرللوف فوعنمقو | وهو فوعیداوب حال
 [| دته ن ورع ندب رع یارما بولوا شلوا لخاد هنراوج تعت كروب زم فوع هداك مان اظزقلا ناوررم هکر دیو
 لزان هفوع «یداو نعي یدللباداربا یموقرسم مالکو رع هلکنا خاتما ن ذیل فوع هدک با بلط یروب نم
 || تالوا یریکتتسد فّوع لوف لع زرواوا دافنمو میطنیکل وق اکیس دلج هکابوک هل کل غرز فوع ینالوا
 تعکن فو دازم ندفوظ هدارون ادوخاب ردراشلبا دارا هدنفح یزو زم مالک لغلوایتداع كلبا لنقیرازسا

 هب هضراعضعب هبتسکمان هان بهز كب رعربما مان هاعسلاءادنب رذنم هكنقولوا رد مع نیامد: ز نب دعسن |
 یدلنا هفت هدنفخ یروب زف لوق هلکعرب و قتلوا تونا اط ندفوع ئزۈب نم تو ثوادفو هنگ بم
 کی ارعالافوعو ززا عمات "یدزالاثراحنت فوعو وشفنا كلامنفوعو ردندیاععا جالا كلانا فوعو

 گلغروح هدنرزوا ك شالا كىوضا كل هنسنر ىق شوق قوعو رذآرلت ان یفوعلاهیطغو ردب وسنه ريغ
 تفاح لانش ردهنس اعم ق تاوط تونوذ كرەدئا ددرت هدنرزوا توی هل خلوا هدندصف قفوقاکا دوخاب

 فوعوبآ) حوقولاذپ زن یطمالو دارا هلع تاعا ذا اخاذا فیطاوا ءاحملاوا يئلالع ترادنسااذاافوع طلا

 كنالسوا هدشنزو ةمام (تفاوعلاو) هدننزو ماتم (یاوعلآ زد فوع|سشید دیس هن کک نت هکر کچ بکرا
 هر هنسسد ىذا ا كنهسکرب اعلطمو رود عطا لعا تولوا قد هرازآ ب وشاوط هدرادجک
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 | رد هنساسنعم .قملنچف بونلوریکو فکتعا.یا دچسملا ف بثکع لاقب رد هنسانعم لهلکا بودبا قیفوتو |
 لدفن سیح هدلح,دوخای لابقاهیهنسنرب هشبمهرولوا عج ندنظهل فک اع فوکعورخ ًاناذا لج لا فکع لاقب
 شکم فکعلا) ردندیاح )هک ردهعادونیا هدننزودا دش (تاکعا نونکا اعیافوکع موق لاش ردراهسک ندناما زا

 ندسعسا ! لچررب هدنشزو ریز (فیذع) .دعحیا فکعرعش لانش رو تد هحاصقحروبق هدشزو نوک

 انلزیدرهوجهییزبد (فیکعتنا )روفضم طوش«یافوکعمرعش لاسفب روند هجاصشاروابونارط (فوکعاا)
  لاقیرد هنساضعم قهلقجرویف جاضو رهو ا هیفیظناذا لوهجلا لع افیکعت مظنلا فکع لاقب ردهنساسنعم

 ۱ رد تمام قلا بوتلکا هسفن سبخ هدزپرب (فاکتعالاو) هدنننتزو لعمت (فکعتلا) .دععباذآ رعشلا فکع
 هنف راوط هکر دمولعم بیعف (فلخ)) فکعن |لقتالو سدحاذا ت نکال زب .زا فکعت لاق
 ۱ (فلعلا) ردن دنوي یراهفولع كناراوخ ةفولع هدنشنزو لاخر ولکفالعوزولکف الغاو هلبعص كنیع رولکهفولع
 | ندنزیربکر وسند هک ا وک هر فلعمو رونساوارببعت كاع ودوخآهکرونید هني ږ كج هبي لراوط هدننزو دعقم
 هکردراوطنبا طدبتزو باک < (فالعل) رونید ةمدآ ناتضع هدننزو.دا دش (فالعلا) رولوا هبنلکش هادو ةجو وا

 مهلالمخ * اونشا هنع هللایطر رو نب دیج ردلواقدحومادتناردب UY یرلکدید هیفالعلاحر
 ۱ | یسهنکا فالع ضعبلادنعو ردشلبا دارا ارفصم هليخرتر خص هدنتب# اف انکونه لع نيلخلا رت افعلحازاک

 | هنلع لب دهان ما قوچ هلینوکس كمالو یقخكنبع(تشلعلا)روضمد هنالنالوا هلو ك ینسهتنواو
 [فالعال) اعطا اذا هبادلا فاع لات ردهنسانعم كمر وم هراوطوارشک هب رشاذا یتاثلابابلا نم افلع
 ۱ هد تار اعطا ادا ةبتادلا فلعا لانقپ ردهنساشنعم كمرب و هراوط یون هل رشک ك زه
 ۱ فله ۱)تلک |اذا 2 دال تفلعا لاقي ردهنساضعم كع عراوطوهفلع ج :رخااذا طلا فلعا لاق زد هنا شعم

 ۱ رنک یا فلع لجبرو راج لاسفب ونلو قالطهدهیسکلوکا از روید هراوطنک هب قوج برک ك نیغ
 | فاو نفد هغارمط بوروشود هدنتقو رو لوا هیبش هنغاربم مزوا یغاربب ردیدآ رجس صوص هنع و لکالا
 | یا دفولع هلن (فلملاو) هلی كنيع (فلعلا) زرونلوق هنبرب کش ینا هدماهطولهکرس ءرکصندک لی
 FF ۱3 ی ید یوم لانخروشزب هنکحج دیو هنع راوط هدشزو هروصض (خفولعلا) ردیعج

 ذ دوخان هبذقاتنالوا هدرورپ بونلع بونلع هدوآبویلرویل اص

 ۱ شاانویلصت هدنزوروفصع (ضوفلما) رد IRE هفولع هدننزو هنیف (ةفیلعلا) یعرلل ملسریالو

 | س لاعب روشید دمدا  راتخ اول قو مطیدوجوو "نیسمفاجیا فوفلعلخر لامب روید همدآ هحوق

 | کرو لوا فصو موش مانسلا فوفلعو روند هار غیا نامزیدو یزیاو روید هبیزافهجوقو ینارعش خیا
 ان اک م انتل ةقفلف قا ماتملا فوفلع ةقالا فبهلواهدنزرط شملکج میلک هنبرزوا هک اب وکه لوا جاب وط یکروا
 8 (I نیشلاربکیا فولع عیش لاق روند همدآ هدرواسورب ك هدننزو لحدرج (فولعلا) ءاسکی لمس

 | رذپ زدی لرعاش مانی رم ل بقع هفلعوردیذرفم هقلعرولوا هدنلکش هلق هزانکر وسشید هنشه كنج اخا مطهدننزوربق
 نراطانب هفلعو ردیمایردب كبخراخ مان دروتسم هفلعو ردشلبا لاردا یتامز هنعهللایضر باطل انار

 ۱ ردمسا كنيردنیعتلا لاله یتا كمسز نالوا ی رکسعرس هدهبتسداق ۵ هعقوو ردندنس هلق ناسا هب ا واعم ن

 | ردذاش ىس هيت لبعفت هدانعموب و هفلع جرخاذا ل طلا فلع لاق ردهنسانعم كمنلشم ؛ یجاغاےلط (ضیلعتا)
 || نخ شع بولیکود یرلکهچ كتچاغا ملطییلنو یدنلوا رک د دکهنزدقلوا نداب لاعفا نالواسابقاریز
 ۱ ,نیجست تیاغب هلکرلسب یکی رک دننز 9 طعم (هفلعلا) 1 ) دفعو :درورثتاذا ملطلا فلغ لا ردهنسانعم

 هنویفنال ون سرورپ هد هناخ بویلرویااصهزابب هدننزو رما (فیلعلا) هنس یا هفلعم هاش لاقل رود هنويق شعلا

 | RTE NRE دنداقهنا هد زو فلت( ةفلتعمل) ٌةفولعمیافیلع هاشلاه د روسینذ

 | زاوط (یالعتسالا) ردشملوا هیشت هی د ندا لک بوک: لنو ندنسکلع هکر دشغلوا یالسطا هایهخو
 هدسشزو زفنف (فهعلا) يضفي فعلا تیلطادا هبا دلا تفلهتسا لا ؛ردهنسانعم كسب فلعقر ها قوا
 افومعو اف اقراص لاقت د رود همدا 1 شااقىروقبۆقىك ك كد ندلارهوفعض هد انزو روبنز (فوصعلاو (

 یر وبیژنک | روئید هرودون قد را شلردشفوص هنب رب یرب یماضعا قشغاقیس هدوکو الازهاسب ی
 تاکرحکكنیع (ضنعلا )لخادتمریصقیا یوو غغ لخر لاقي ردهدنازینون هدن دنعراضهب و رونلتفدض

 سال بابلا نف نیل !هنلتمافنعهب و هبلع فنع لاسقیردهنسانعم كلتا قلنوغوب و كادرمس هلینوکس كونو ىئالث |
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 | ردنفض یک فعهدشزو ما (فینعلا) هیفبوا عرتضل اف عقجا اذا افع نیل فعلا ةب رد هنشانعم
 فبافع یمججرد هفیفع ییْومیک ءًاتسلا رد» افعا نیچی روتنیدهمدآ ندیابانتجاو بهر ندمارحو ندهابق
 لجرا فعتسا لاق زد هتیتبناتنعم قمروطورک توئقص ندحابقو مارح دوب (فافعتسالا) زدتامیفعو
 لبالاتفعتسا ل عبد ةن یتا عف قل یسهلوقمقلنوا كرەبل ریل رم تویلقو هلیلد ندنرزواقارمط هیادو1 فعییعع

 رد هنسانعم بقع نالوا لمف لصا یخووب هدننزو لعفت (ففعتلا) هل هیفصتسم با لا قوف نا سلب هتنخ |افا سا

 ناللففقعت,لاللقب هناماب شما :قتعاثفع هلعنصنو فلکت رون لوا لامعتسا نوعا فلکنو ةفع نع فغعت لاقي
 (فافعالا) ةفاقعلا برشا ذا لج را فمعت لاش ردهتسانعم كمحا یدوس نالققاب هدهعو فعلا فلکتاا

 هزکصن دکد ها یزوا هد هم افیطع هلعح یا هللا هفعا لاقت ودهنسانعم كلنا یشنلا فیفعیمدآر هلن سسک ن هری
 اد دشمو ارفصم (فیفع) ةفافع اد تراص اذا هاشلا تفعا لاشه ر دهن سانعم تب هیت دوس رادقمرب

 تزامن 2 ةءطعو هدننزو ما دفیفع یردارب ردندلاخ رباهام دیشنفیفعو .ردندیاحصا هکر ردت ۱ یدعننا

 ندنراتریذسرک ام "لیط رادن داسا هدننزو رباز فیقعلا ناو زدندناهکا رد هدنشزو ریما دوخا رب زفیقع نب

 || ردبالاف رک فدک دمايرواق AI روند ەدوسنالة یابد ەم هدشنزو همام (ةفافعل)ردشلیاتب اورنج

 كنخوبطم رولوارسل و و قا 1 کر ذیفتا قلاب عونوو رونبد هبیراقهجوقو زد هنسا تنعم هفافع هلعصكررع قلا

 هتیفس اذا هتفعغ لوقت رد هنسانعم كمروعا یتسهبه دوس ناللق هد ەم ( تفعل ا) رولواهبدش دل جر خذ

 افع لغ ءامن لاننقب لد هتیسانعم تغاسو تقو هکر دیفدارمو هد شنزو ناق | هلب رشک كلغ (نافعل ۱ )ةفافعلا
 مو نآاک(تافع) ءاودلایا فافعلاب سلامت رونلوا قالطا هیاو دو حالع هدتنزو باک (فاتسلا)* هاف ایا

 فزو رولوافرمضتعو ردقر صنم و وردن رارد كن رات رمح هنعهللا یضرنامع ضصاعلایا ینافعرذنداعسآ

 سم نی نافعو رنج نب نایفعورآ ایس ناقعو قرهلواتوسنعرمغیدزالان ًاضفعو هلراتهج قلوانالعفو اعف

 (فعنعلازاي لب ثب دج تباورناقعا ناب«نافعوباوناطقلابل اغنافعولاور دن داع ارل ا ن نافع وو ورا ذحم

 لحرلاا فعمع لاقیردهنسانعم كم فعفع هدزو هرز (تععفعلا) زود هتشع : كنجاغارلط هدسازو رفعخ

 كناویحو وادتیا ضب رمان فاعت لوقت رد ةنسا نعم كل ئا یوادنو جالعهدشنزو لعافت (فاعتلا) فعفعل لک اذا
 قاریطهیاد دوب (فافتعالا) لوالا هبللطادعب اهلحایا كتقان فاع لوقت ردهنساتعم قغاضرارکتیدوش
 هتنخااذا سل لبالاتفتعا لاقي زد هنن سا تعم كع بولآ ذر هيل ربت توکلس هلبلد یسهلوقح قلتواندنرزوا
 قهنسورواواردصع فقغو یکبلعت روشید هب وکلت هدتنزو فن (فقعلا) هلتیفضتس تازلا قوف اناسلب

 روند هیاونقو جاتحوراقف (ضتعالا) هفطعاذا ینانلا باسلا نم اففعهففع لاق هنا کو یکتا بوکآ ||
 فاحیا فُمعا ارعا لاشه روشد هیودب سارثانو رو قلصتو تفایفد و حاتشرتف یا فقعالج رلاق

 بولب روبق یک لکی یسوا هکر دتلآر ومد نوکر هد تنزودارج (ءاعقلا) رونید ہرا دشن یزکوب هقرطو و یزکاو
 یارب هکر دیعما او سنحسرب ءافقعو زدفرحندنوب تلآ ی رلکهتناربعت ءاوقع راب رعالاح هلو رک ت یسیدنکو
 (ذفاقعلا )هلبسهینب ر عضم راد جد ءافیفعاکاو زلوا نیز هبمود بو دنا كاله یبسق نویق رولوا هینشهنغاربفدس ۱

 ننرللاد كحاغاهلکنا ۲ کو وند دککد یرکا یکن اکو ین یرلکدتنا یبعت هکک رلناو غاب هدشزوهناغر

 (فقاعلا)رولیک یراقایا بولوا ضراع هنیراقابا كنم مق نویقرکر دیدآت لعرب هدننزو بارغ (فاقعلا) رارکحبیوکآ 0

 ناجع (نافقع) فافع ا ئا لحراا ٠ هقوقعمو ففاع ةاشلاتب روشید هنوبق شتارغواهنتلع فافع (ةفوقعلاو)

 هک ه نردنمسا ید تانع ون لق كەر قنافةعو ردیدآ عضومرا هدزاخو ردنعاجوب ندنشن هل بق هعازخ ةد تنزو

 هکر ونید هیهجترقولتا هلبسهیذب رغضم (ناغبقعلا) ردیرانانلوا قلخ ادتبا دارم ندرلنو ردزراف ید ج كنعون هایس
 هکر وندهبهع لوش هدنرلهعتاکسا هد تنزو روض (فوقعلا) رولوا هدر هارو ؛دناتسروکی ناو نوژوایرلقاىا

 لاقب رد هناا اخليك (فقعتاو( فاعنالآ )هلوارولیغاص یدوس كنا نکلاب نکرولبغاص هلغلوا شرک
 كع لاترد هناا: قدوقیلآ لینوکس كفاكو یتق ك نبع (فکعلا وعفا یافقعنو ففعناف ثلا فقع
 هاند اذا ذفکع لاښشارد هتنسانعم كلا حالا بوراکوا ییةنتشربو هسیح اذا لوالاو یناثلا بانا نم افکع
 افوکعهیلع فکع لاش ردهنسانعم كلبا لابقا هرزوا تموادم هیهنسأرب هدنشنزو دوعق (فوکعلا ) همنصاو
 اذکو رادنسا اذاهلوح موقلا فکع لا زدهنبساتعم كما نارود هدنش هروحن كن هنسنو وابظاوم هیلعلقااذا
 سبح سن مذا رهدلحر و رادنسااذا ےظنلا ن نهو | فکع لاقباورادتسااذالبتقلا لوح رطلافكع لاش
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 دننزو ليه (فیطعتلا) فن اذا فا طلا فظعت لاق ردهتسانعم كعرون لاشو ق قت ملعب ءادزو ققشا

 ادر همدآرت یورو اتهاثاذا ةداسولا فطع لاقب ندادن انعم كلبا تافیکیاو كکویکیا قەتنشنزر دول |

 م ناوسن هدشنزو هرم (تفطعلا) هلافاطع هتلتغج یا بون هتفظعلوقت ردهنتشانعم كما ۱
 كنيع هدرانوب روشیذ هجاغا ینبدشمراص كنب رللوق هععآو روناوا قالطا هغجنوب یراقدنللوف بودیا نوسفا
 كز همز روتر اض هرللاد هکر ونبذ هنن لخوا كنب یللوق دعصآ هلینمک كنیع ( ةغطعلا) زد راج هد هلن رسک
 ناري هکر وئید هنتوا قشمراص یرلکدد ینشمراص جاعا لر اهق (تفطعلا روند ةحاغا یراقدالوط یترللوق

 ییقورع خب هکر دن دنس هضاخردبایعریمسه 5 رفضینآو رافخ بوشمزاص هزاجاغا یک یا نلواعادب یلادو
 شعاردبا تب تن هدقدناوا ح رط هرزواتروع نایلوا قبح هنحوز ودنا نوسفا دن رزوا ۾ هرکضل کد کون و بولآ

 باک (فاطعلا) تضب راذااهدیج فطن یا فطاع ةيبظلاق رولوافتصو هب ْ وهآناتببوک ین (فطاعلا
 ۱ فاطعو رونید هفلقو هنسانعم ءادز زود اشو مارحایرافدننوطیرقوب نذل هدننزوربنم(فطعلاو)هدننزو

 زود هب ةقان نالوارونکج بویلزوا هرزوا وب هدننزورویص (فوطعلا)ر وند هلال رازاوهی هطوفو ردیمسا بلکر
 ةرکص دقدردل و ط هلن امصبو رقچندنسب روابهود شلوا لاله هکر وئبدهب یردلوش هلب دب دشت لواوو یف كن و و

 ولا ع فطعت یا فوطعقانلاقی هیلبانیاراودا بو دیا نینحو لاکا دک انرونلوا ضرع هیهقان هدیه یسیزوا

 هززواراقو ااش هکر ورد هنقواراخ لوشو روند هغازودو هزابق نشهلوا ببترتندراخ اغا ش ماکو یکباو ترک و ةمآرف
 نانوا عاجراودزرارکت دوخا ړو تيد هقوا هقوانآ بلا یتینغو ییمارع لوق لغ هبلناحورخ قردلواّیاف هلکلیالیم
 د ندراخاغا یزکایخدوب (فوطاغلا) نوشد هفوا نانلوا جارخاو لاخدا تاغفدلا ا دوخ ایروتید هقوا

 قرهلو اف هلغلوالئام هرزواراقوا اژاسزکر ولید هدفوار اق لاوش هدنشنزو دا دشن (فاطعلا) روید هغازودوهناق
 لی" هفر طربندنذخ ام كلراقوا هکر ونتد هفوالوش لوف لع روید هنقواراق نابلوا یونغو یمارغو هلن حورخ

 غف (فذمم]] ردندحم داخ نب فاطعو ردنا یسرف كب رک یدعمنیورع فاظعوهلوا شلاقدرفنخهلکلا
 رديه لجررب هدتبزو راب ر (فیطع) زافشالوطیا تفطعهیفلاس گفت شات قلوانوزوا یرلکب رک مدآرب 1

 نوا قا هناشن نا هشښوبو هلو ارلشعا :قیزروآهلبزاکا ترا هشیوک هکر شاد هن هت رع شوقلوش (ةفوطعلا)

 ٌهعراق قت رطلا فطعو روند نافظع هنناخ یا روند هاجرت كشر هلی رنک یع (فطعلا) رارونللوق |

 سوةلافطعو نر معتسه هد هله كلر هدن نون هتغراق نع ئا قی رطلافطء نع جتلوقت ژدهنسانغم قد رظ

 || تجوهیاةینطغ فرط اه لات هدوهسانعم بنج نوناوا قالط لإ فطعو روئلوا قالظا هنسهشوک كرب

 یاهفطع ینغنت لاسی اضرعم اریگتموا دقن اب والا بلقنا مساو عي لابلا یخزیاهفطع ینا اجلاشو

 یدیروټ لر هلک ون بولبکا هنلوهصو هنغاصتآ یاب ةرتسب و ةن نیا هیفطعف سرفلا جرعت لاقب و ضرعا
 ليك نبع (تفطعتا) ناف as النا هغي ۇق تف ط عور دیس هوش ك ۲هدرورپ نمچندروخ آهک دن

 فیطخل )تعجب زدفتساتعهزازا کن دنظم! فاطظع تالذکر دعج یدنلوا رکذ کن ذب نراظ ه] فو طعو فظاع

 هدیدنک تب واواناب رمو داقنم ا قسم و یز ؤ تغ سظ زانو رشم عالم هکروشد هیوناخ لوش هدشزو رما

 یر هشوکه دتنزودمظعم ( تن طَعل] انهار كال عاو طم بلی ا فیظع ارقا لا هبلوا یس هاش لهلکوساعطق
 نالواشاقایدلات ذنب رات رواب ور دن وچار فک .دندشنزولوا فصو ی د هدرفم روش د هزاءانالوال شاکو تولیکاتپ

 الرولا یثرادوتت بوخابص یتتتهلجت هلذهجوب بولبقان هبیروای رب هقان هنر هکدولوا هکو روشتید" هژقانولدوس
 مسا (قطعتلا) یا اذآ ئشلا فظعنا لاش رد هنسانعم لوا ثاف ییاو كماکون یکی هنسنز( یاطعنال])
 هدتنزو لغافت " (فطظاعتلا) هاند ىا یداولا فطعنم لاش هنمو روشد هر جاغرووریلکو هلیسهبش لوعفف

 قرەدانب ؤا شاب هکر و ضعت لع مهضعب فطع اذااوفطاعم لاقت + رد هنا نعم كابا تاقفشور هم هنن ریز

 8 فیاض وه لان رڈ ساخ كرز قرهنلاض لوق ىلع قر قد ەرۈاەجوب یکن وخر تتەفرظ یا

 اذا لزا فطتعا لاش رد هنساتشهم كمروب هپادر هدشنزو لاعتفا (فاطتفالا) حوایداهتو سا دسر هل رحاذا

 انااا 0 اسافآ هفطمهتیپا لقب ردهنساعنعم كسابا زاب تقفشو رهم ندهسکر (فاطعتسالا)یدنرا

 نداده رتسک كنیع (ذفعلاو) اعف ؛لرانرع (تفانعلاوا/فافعلاو) هلن دیدشت كنافو تف كنیع (؟فعلا)

 والا تالا نم دععو هفافعو افاععو اهعلح را تفع لاش ردهنسانعم واھ وطور وادی ر ھر ن دنا” عو

 قاافهبس نددوش هد هم لوق لع قل 2 دوسهد هم تفعو رک ذیس اکرولوا فصو افعو لس الو لحمالاع فک اا |
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 ردش ءاکیلادب رنا یهوا ایت aes رلا فقشع لاقن ردهنیشانعم قلاق هحل وا بویلوا
 جون هوشعلا) لعف لو هب هب منهادارخا یف فقہ لاق ردهسنانعمقلاق بویلشبا نکی یشایا دصق هشیارو

 Fg ERED ek و هدننزونسح .فشعلا . رونید هرس روق هلیعص كن همج*نیشو

 یکی کیدا لوابنت هلیعز لتاق ےب بوناوا ضرع هذولاپ هثنازعا یودب هیلیالک ارونو! ضرع هنس یکیدلیا

 یرلکدروتکبوتوط ندن اینک | قلباو هلک اف لک اپ نکی لام هیلع ضرجیذلاوهوانشهمآننیض توجو لوقت
 فشعمزبعبلااذهلاسقب هیلبالک ین رافلض لها یش هلوقم هيراو, لد رکچو هجنوب هکرونید هيو دیو |
 هلکلبا لکا هنیسن مالمان هلیزمسک كن ءرمه (فاشعالا)ریعشلاو یونلاو لا لک بل يلا نم هپء ایام لو یا

 بویم شوخ ن و فانه و تضرم یا هنع نعشعاو هنلک الوقت ردهنسانعمقلوا هتسیح بو

 رد دنیسانهءقلوا نسسو فورعب هنیتسازتو ههرکاوهرذقا یااذهفشعا انالوقت ردهنتسانعم كركي

 لداصو ,یضفكنبع (فصعلا) ك گللفشعد ناکام ازما تیکردق لوعتو فرنبامیا جبقرما ی فشعبام لوقت

 هبح لک | عدزکیا لوک ا(ضصمک] یلایعن لوغو, هنسمانع»حرززا لش روند هنغارپ نیکآ لوک ونه هلینوکیس
 لو هيف ناکام ذخا قروکوا یدلیق هدنلکش نیک |شللق ناعصنامهپونپ ر ییسهنادیلف ب باعا نەپ نیت و

 ینعب عاهبلا هنلکا ق روکوا یدلیقیگیرافازب نک |یشیلاقرسهناد بونلآ یتهناد دوخت نمی هیف بجالوه
 هتشسانعم تم مد قف ندزمشب شیک رولواردضمب افضعو :یدلیف یک قاری شلاق یسیدنربق بودیالک ماه

 ولت + دس كي لب هدننزو دوعق فوضعو بفصعو كردبنا لبق هرخاذا یناثلابابلانم اعصع عرزلا فصعلاقب

 راکو کی كماو تدتبشاادا یناثلابابلانم انویضعوانسم خیل تفصعلاقب ردهنیسانعم كسا
 ۍانعم هکر دل عت هن نسانعم كلبا لاصرتسا یرکسغرب و مما بسکاذا هلایع فصعلاقب :ردونیییب اعم كلتا
 لاش رد هنتسانعم كلیک [یرغوط هذ طر ور هنکلهاوریهب تبهذاذآ برا مهم تفصعلامب ی ندلزا

 عرساادالجر اف صع لاب رد زوجا ندبناتیانعمزدلمتسمهن پس انعم فرو لاماذا سلا فصع

 میس

 كلبا لاصینسایموفریو تدتیشا ادا خم زا تفصعا لاق ردونیسانعم كجا هلتدش بونلب افلی و افصعراض

 اذالیبج رای ضجا ل اش زدهنسابمقلوا كالهو مهب تعصعییعع برا .تفضغا لاق ينهي اجلا

 كيوبف ندنضرحذب وص هودو اعد سرم اذا سر فلا فصعا لاقب رد هنیسانعد a وکلا حله

 لوح ترادنتساادا لبالاتهصع لاقي زد هنسانعم نعزوتقاربط هلیر هليرلقابا + بر هود لب + رف لن رف نس هروج

 نشود ب بولنکود ندننس هل دنس نیکا ۱ شرارص هدننزو باک تفاضل بازنلارشیهو ءال ا ىل اصرخ زبلا

 فعيصعلا):نوتلا نم لبتسلا نم ظقسادیهو ةفاصحاکاوراصف ةراغلا رهن اطو لاق .روند هنیرآپووچ ناه

 هتناس كحراش هدب دشیا هفصامو فصام حر لاقت روید هلب نسا دیدشو دن هنترصاعو فیصاعف روتند هش

 یلاصتهلوقو رد هدنلززم مسا هلضاصتخا فصاع رولک تافصاع لتهفصاعو فصاوعیمچج كمضاع درو

 روبص (فوضعلا) زد زاجت هنسسانعم هيف فوصعم نم لوعذمنعع لعاف عایق فسینیاعمضاع)وبف ||
 لا :رواوافصو هنشوق هودو هر ذقان كياجكي و "دشایا فوصع غ څر لاقي روند هلل ننسا ٍدیدش ك | هدننزو

 6 هنسانعمر نکروتیذ هشرامانوط نیک آشا هلی كني ( فوصعلا) در بیس یا فن

 هلینبسانه یر ناجوف هنسانعه زوجنرونید هژهدا و ردنعج كفصغ فوضع ارهاظرد  هربذآی درفمرد هلن تخف

 یا هفصعرمنل نا لاش. رود هنسەحار نالبأ اب هقا رطا كارمش هلبعقف ك نيج (ةفصقلا) ردشعلوا !قالطا

 قا هیضفمو فصعد خر لاق نوسد هلن ز نسشاددش هدنرانزو نیسو نیتی (ةفصلاو) (فصعلا) اعر

 قافلا تالا نم اقطع هيلا تفطق لاق ردهتشانعف كلبا ليم هلنوکسكناظو ضف كابع ( فطعل) هدیدش

 یکیابوکآ یهنسنرو قفشااذاهیلع فطعلاه ردهثسسانعم كليا قلناب رم تویکسا نهبکرو لاماذآ
 رارکب هرزوا هکر و اسهاناذا ةداسول فطعلاقب .زدیشوضومیانعم هکر د هنس انعم كلبا تاق یکیاو كکوب
 هنع فطع لاق رد هس انفه كغوذو رکو دیلعلخا ذا هیلع فطغلاسقب .ندلبعتسههن_نانعم قلعا لج

 ۱ اذاعرزلا فصعا اب زد ةن انجم قملکاریپ هزانو لوک بویلعب هنادرونه نیکآ هل رسک كل هزه (فاصعالا

yee 

 سمس جک

 [/[فصایعلا) زولوا هدنحا كنآ هنس ردنرابع ندنزاقاریب شعلب وط ةکرونید هنغوتخف نیک هدیننزو هنگ ۱
 | ندیالبم بوباص ناب اقلطنو ضرغلا نج لئام یا تفصاع مهم لاقت, نزوتید,هقوا نابابص هیجنوب تای

 اذا هیلع فطعت ل اقی:ںد ەن انعم كلبا تففش ویک ما ی دوب هدننزو لعفت (تفطعتلا) فرصناو مچزاذا
 تت تج



® 

 تر
AN 

 || زغب راو دزو فذ مقرا: قادخالخ لع تش داکنال یا ضوزمغ تالف لقب ندا قالطا
 دز دایكمان اقا زر هوب نراس اس قنج هدننزو

 فزاغو لنالب زوال این غم سرج, وهو نا توصیا في زعلاو فعلا امف عما

 o EEN .هتساسنعم یلواهدنقازغتسا بریشو لک اامادرولواردصمو روش
 ۱ r aE یکمارچمدزوا يزغوب هدسلاحتوم كنءودو پرسشلاو لک الا ماقااذآ
 | : هدبنزو دا بش ( فاتعلا) تولادنع هر هتح نزاذارجبلا فزع لابش

 ۰ : ربما كاطزءدآنهد :دوبخ اب ێلموقز هدندرزدعسون و روضیب ۱
 [ جانم ندداوصت هم هدندرب دساون :(فازعلاقرب). يدنلوا قالسا هلفلوا رولبدیشبا یسیدلوچ
 ۱ زا همدم (هزاتیعلا) قولي راو هزهنیبم ندنآ او هلح مانفرط ندنآو لت نطب ندا اراک ندعضوم

 هوا ماببقربغ لینوکس تازو یخ كنيع رد فزع یدرفم یاب و زونطو یاب زونیب
 فزامل بوم نهروییطل او دوملاکی هاللایا فال یر پلا الطلاق هدر نزوتسنکمو زتمردهفزعم
 یدیپلوا هیج هلغلوأروناسس یسهه اظنچ هدن :آردیدآ عضومرو روبشد هب هدبشناوخو هدنزابت (فزاتعلا)
 ندا نازبهلقتهداوه ینوبررلضعب هنیانجم هبناروطماجج روند هنیچرکو کی رلکلید شکم هلبعض د ك نبع (فزعلا)
 . ]| فرم لا زد هنیپ نجف مشی یسیدریپخ قلبوق البا رسک نره (فازعال] رابدلپ اناس هلبانیجرکوک
 تفسع لاس ردهننپن انعم قعاص ندلو هلینوکبب كنو ی كايف (فلنعلا):لامراا بفیزع عمساذا لجزا

 نجات بهم یاو نبع محلا دنعو لدعو .هنعلاماذا ىناتلاتابلانم افسع قي رطلا نج
 هاذا ناطلنملا فسع لاس ردونیبنانعم كلبا ظو ةادهریض لع هل. ادا قیوطلا فن لاش

 ما یکی نزن قلص تلتنچ كمدآربو همدنخما اذا انالف ففسع لانب وب هنسابعم كلا .مادضتسا
 ردهنتسانعم كلبا قل داغرا همدآر و اهرم مهانکو ادهاراذا مهتعیض تفسع لاقي ردهنپسانعم تلمروتسیشپا
 بولوا لسجولوا هل مچ ةبضراع یراکدیدلربنز ند ښحۆنرو اهدیزعو كنهودو هلع اا هلو هبلع شنبض لاش

 ۱ نفتی لو ثولا ی ؟فرشاادا ریعبلافسع لاعب ندهتسانعم قدولوص راسهرایه هلبارطضا ندنسیدنفض
 | وقت زونید هپهساک لوس و توطایا بفبسعلاابن:قّرف لاش ؛دونواقالبطا همولوا ف لغو هنر فحرنف

 | نت اس «رزوا قهر دشاراهنسنو دوخاب هښکر# جا کو رجلا م دقلل یا فهلا نم تب رمش
 یعایص نذلوب یحدوب هدننزو لاعتفا (ف فاسنفالا) .هلنلط یی سیعاادآ افسغ لیللافسعی نالف لامن

 | تن نیمی ام كلاما دنتسا یھب او هنعلدغو لاماذا قی رطلا نع فسا فسنعا لاش رد هتسانعم

 | قب رطلانج فست لاس لايم ردهنسانع» قیاص ندلوب یخدوب هدنشزو عفت( تفسنجع)ا) ۰ جراسا اداانال

 | ةد بنو بارغ (ضایتملاو) ناف (تافسسحاا) لطظاذإ متت ۱ بظو لدعو لاماذا
 | تجز لصتم بودی لولو لغو بوقیچ هدنز خود كن هود هک ؛روشنید هضچ ځا یرلک د ءلزوبنز ندنعونروا

 | فاسعو ت انعام يا فام ةقن لاقب روند دمقز لب هضرم نالوارک (فساح)ردووص ها رطضاو
 | ت یو ناف جا نا تکو یہا یا فی عزو لام, روتی د هداعزا هدنسنزو ریما (فیسخلا)
 ۱ 9 دی هلطح یوسو راه هتیلاسنخم 4بناسعتبم دف زوند نوک تبار هنشنا

 ادا یا تم هام فو رووا نءدهلوکالبنلوف بیا تنولوا منم هکر دلی
 | بت سم نالوا هتسانعم ماد سا .دوخاب دسلعاف نعم لیعف ندنسع نالوا هنس اعم كايا
 | قاسعالا) شود هنر طهتببم هکر دیدآ مفومرب ةد هفامیچ هجره ییا کم هدننزو نافع (ناضَسع) ردلوعفف
 | یت فضا اذا لجن تف یعا لقب رددنسفانعم قتوطیبنمولوبم موتاوا نسو د كنمارپهلبرسک وزمه
 | هبیش لب بمالطن | نالف هقییعا لاقب ردشم نهم یغردناچ تدخر لچناوشد نیس هلوک هنکو 9 تولآ نیش

 اغادو ماوشع طبخ لبللاپربباذآ لچ را فسعا لقب ردهنسانعم تامزکب وشاوط ندلروک بم یلچ یقودهکو
 جنایی (ضیصتلا)زیکلآ  دقلا ت بلا ملاذا نالف بفسع لا فی راد هن مانه قلو ارا هليا ساک لو
 ففطچنا یا فسعنا لاقي رد هنسانعم كلکوپ ییا( ف اسعنالا) هبعنا اذا هفس «لاغبردهنسانعمقمارغو هو
 هج رجد افاق (نفقسعلا) .مواطیا فوسع لجر لان ..رونید هراکنسو ملاطفة لسن نو رو (فوسلا
 نداق مغمرلغا مد مد بعید قمار نین خیا هذ بنام جد ییلغ آر ناو

 بوپلوا

ware 
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ETTهدندنع كنلومارهاظ ثلدرفو ؛ طار ةفرع اج فارع مالا تفرع لرد ید, قلا ق  

 نیمسا كنعباغا امرخ سنخرب هل بفك هزمه (فارعالا) یاکلباافتکا هی ران وب ندتشپدلوا هېنشم یتیم

 كفرع فارعا هروکه نا كح راهش رونلوا قالطا ةژونتقاوت دو جالل هفارغو ریو یه مه ۱
 حالا فارحاو ند دارغ ییسلاعا كاجو روس عفاو هدم چو تنحل ؛هنابم و درا ختم ندسرف فرعا ۱

 قزل هک دن روبه سوتی قفار عاوز تراب ن ها دوخت او یالطاهزراکزووندبابوبهتدکتکو |
 هدننزو هر( هرعفارعاو] هل مچ هجوم (ینتلفا ی قارمآو)ز دیس لراغتطرتسا رقیه ۱
 ین زو هراناددرم ناتسنلواریعت هک دفع ناد ةفرعم هدنشزو رھا (فب زعلا) ردزلعضوم هجر ۱

 وه لاتیه زولک ءافرع عج رونلوا ی دیسک نالوا صخمو نیعنهکب نترالاتعفاولاوحماو لاللركتوق ۱
 || زيد ەن هن كموتلوقع نزما ییدناب طنا و نوتوا الان كمر ھنر ما او ی یا رک
 هنشر هری مند اتضتقاو بودیاتیشغو تیر لوا یوقاتضمو رومارولوا نود ن دتر شىت هيا

 وهو ممیتنوا مسو یا موقلا فب رعوه لاق ردقج هلوا ینا و ت یجا د طزوس كموق ودیا تمجازم
 : فکنمو بیفتد نارا ذک راک هک غاشا ن دنن ارهربماهک یرهدرکرس هرزوا یتهدعأق برغ هکر بد نراتشش زا نود |

 قبب رعوردرابعبتنزآمنپفب رعو عف رس نفی زعر دن داسا لف رعورونلوا قالطا تقرع ههم غاشا نذن آو |
 ەي دقاطل (هفارعلا | ردرعاش یوح "یسلدنالا دیلولاینیسحخ مساقلاویا فب رعلا ناو ردشزاغورغاش مچ 3

 | اه رعراضاذا ناثلاو عاملا بابلا نم ةفارع فرعو نالف قرع لاعب زد ةنسا نغم لوا فق لع هلوقهسکو ۱
 هکر یراشتفارعلا ل عادا نفلا باللا مفا رع ل زا فرط لاقت ردةتس اضعف كلا تالنهاکهدننزو باک (تقارعلا)

 ندنیغلالدتسا نعالدارم کر لن دلبار فت هل ارات دیااع دا رغ راسو جمر اض هبهدننزووا نشر د اعدها
 نیفبرعو مرنا: نتفب رعو مهزد نیتفیارع ردنداعسآ هددنزو ریز (فی رع) ردرلناوا هدناددص ا
 ردندنتنن اموات توت رتضح دنا ن فد رعو ردندناتفکا ف رق ن شفا ن كلام ناش وال زاۋ ما دردم

 قرع فرعام ترعلا لوقت هنمو نویی ننز هک ناو SF دوخان هرکص لا هنر زلف كع ا( فرعا

 (تفرعلا) ربضاذا قاتلا تاسلا نم افرع هل فرع لاش ردهتسانعم لمصتو ریصوارمخاال ات <

 یسیاب ه1تنوب کت آهدتنزو لحل ( ةف رع ا ] هفرعم یا ةفرع اتسهفب لاشرونشدآ هک رک ك
 روشد هبش زار نالوا نااغو رھا هد هرظنف کار هرهج خف كوع دف زاعلا) رونشنف هر ات

 هوحولا یا فراعلا هللا اجلاس و اهنمزمدبامو دل ایا ضرانعلاهنس هما لاق هدتنزو دعدفردق رعغیدرفم

 ازا سیل كن هلیرسک كن همه (فارعالآ) نیفورعلایا فراغلا نموهلاق رولوا جم كفو رم فراعمو
 قرعو هلع یاهف رع لاب رد هنس انعمکخرذلب قرا رعتلا)'هفزع لاطاذا-سزقلا فر هرعا لانقم زدهنهسانعم

 لانش ودهنساتنعم كلبا 1:۱ فوقو هدناف عو هرکتدض س الا ته را لامن رده ردهنساتعم قلععف ر عم نسا هدر وف

 دننزوباش شعا (فارب 7 رغ هدننزورظعس( فرم )تاقزهباوفقواذا جام فرخ
 ی هغلاط كسکوبكسکوامرذو مش اپتا زار زعا لاعس ردهنساشعمقففا تونل اش ہر دسر
 یبا نالترص ندنکلروکكي یرلسح اغاافرخو هحاوما تمقترااذارعل فرو رعا لاند اسان

 كنافو عیضاافر رع ةناک فتلاو فثکاذالنعلا فرو رعا لاتش ردمتساننعم قشلعض نونابقلفح اھو یر

 ژدهتسانعم قلروا | بوغا هز زوا یسېلب كنا کارو ۳ بزلراصاذآ ملا فرو :زعالاش رددنسانس مارک ژوپ
 عفترا اذا ل جزا فرو رعا لاتقب زدهتساتنعم قمتج هراب رقوب زفر لغ العاذا لا فرو رعا لاب
 هادنخام تفرع لوقت ردهتسانعم قالب هلر هرزا وعتسج یدنسفوهدنشزرو لععت فر( فازطال لع

 كفرعب قبح هیلافرعتساف هتیالوقتهنمو ردهنیناتعم كلبا بط یکلسب ((قآرشنالا) تفرعیحا تتللطتیا
 ۱ هلناهف (ةفرعا او فهیم موعلا فرات لاقت ردهنتنسیأتعم ایشلیب ەد ترو لاس (تزاسعتا

 j لغق رو توب دادش فا زعو i ر ی ر فو و

 ۳ تارا ی مر اقا ندهنسنرب یوم مو ی ا زاب روت یو

 | فوزع هزسسافو نانوقهلاد ندلاد یکی شوقلاصو *لتكباخ بویلوا ثبات هدننبمافم كمدآ رب رود
 بیوه حسب

nحم حس  

anon 



۳ 

> 
1۳۰ 

 بوس دز دیه دره ندرت

 TES هناروا کا ات IT ا و یرعلادادش خب لفنزو هد |
 ge r ورا راب رع ر دقوا یدرفمهززوآ نو كنف

 ۳ سوم رول که ش ردرااق هند تافرضو هتتف رع یا تانوقرغن قوم مالعا اس
 ن اع تلنقزم لوا تقرع رکو فارع لر کت الخ دن یینیدلوادلوم ی دت (تیطرع)
 ا "وام ک بش راد ج ید یوا هیعاستنا قلا کنافرقو ردشهلوا عج هاب راجا قوم كفار طرفو
 و روم و دفرط ندنمالک وحرف نارك یر ان خو اشنوتردخیاشو عباد هبعاتتبا فن

 نهایت یو ملاوپ قیاسل) یبهتارولواداتفتس قلوا یتسادلزوکذ م فقوم لب راتست
 نر نالوا هننتررض کر زوتلوا قالتطا ةد همدا لام مو تنانو:زوبتضو یدئسلوازکذ هکز دز الغافل
 ا دونی یزد فورعو فراعلحر لاس رد منم نادرا ترا شا صج كفل ەك تترد لدو ام
 زدنا فورمو مركو نانخا (ةفرادحلا) فور عمقا قفزازما لقب ندیلبابقمرکم رک ردع تم هتتنانعم
 | قورعتو كاا یتلد و هلبعض كنبع (قرعلا) ناسحالاو فوارعلایا فرا هلا هه ان ايف مزاد فراوع
 هک دیمسا کلش ناننلوااطعاو لذیو .ردهنمانعماضسو دوجو -هفورعمیا هفرضر غم ناشی ردهنشانهم
 ی هوم كایزدو .هیطعت و هلذبیاهمماوهو فژعبهفک« الهلا زونلوا ریبن هیططو یارو ۱
 یکی دم یار عاج خنت لقب زديلباتىتمر كتك تيد هشلېب و هك ابو هغینات افرعو چوما مظفر ع« ر
 نیلا فرعو انعا یافرعرهرد فلا لع هالوقت هنمو ولو ماندفاعا الان كلیازارقاو
 e فرعو هقنعرعشیا هفرعو شرفلا اذه فرع تیطا ناب ردتعلهد هلیع كنارهدنوب. روند
 رص رولک فرغ ییا ج دراج هد هلیعط كنار روید هلاکم كسکوب و هغلفوق كسکوب فرعو " ردیلع لجرو و ۱

 وا شع مدقم نذر ززاس لوق لح رذاعتا كنجاغااهرخ ساجر ف زعو ةدننزو لایفقارولکفارعاو :هدننزو

 ا ر رود ید موشوت هکر ایچ اغاام رخ شنچرپ هدنشهکلوآ نی وه دوخان ر ولسن د طنعباخاامرخ
 مچ رده شان روف رکن دنظفل فور فرعو رون دید هنترص نالوا كنيکوپ كفلموقو روید هتجاغا ||

 | ندنظفل فرعا*هدننزو نجاو نک دیسک زذاهادتنزو ءاره < کد ولو عج ندنظفل ءافرعو "یعساجزولوا
eنزد فضرصو ا  gianاوتو  n PPNوک  ennاتش  

 rink ١ اه ترم ا روند حج ی براق یو مسی ۱99 ی

 | هدنسخلاا هنسن یکیاو ؛تبنت:بطتسه ةزراب ضرا یا | ةرثکةه فرع نابلده ف نقی تورا جارو
 | زولوا فاطنهدضومرردفر جو "دحیاهفرعامبنیلایفب هدننزو درصردصرع یعجب وو دید هرونطو الح نالو
 لیلی مانسلادفر شنا ءافرعذقان لاب روتنید › ەي هقانولکزوا تاسکوب هدشنزو ارج (هافرملا)" کدیساک

 | یدنلوارکد هک هتنرولکفرع عجب ردکرک قلوا یمیشید دارم هنتبسانعءمینمز رد ید نالترصهکر لود د هدروق

 | هک "روسنید هلال هلالب د ولجاصو  ف فارهل ارتش یا فرعا سرد لایت نوتشد یو ؛هدننزو رچا (ترعال رعالا)|

 ]| قنع (فرع) یدنلوارکذ هکرولک فرح ی هدکرنوپردقلواءافزخ هفیص یاضتقم هدنوپکلردنالب نوکر
 a رک نب یلعرذنداجسا هدننزونانمع (نافرع) ردیدآ عضومراو ردبدا اوصر صوص هدتس اوتیهدتنزو
 | ییسکر کع قاجوا هنوکرب هدننزو ناستفع هایت یک نافرعو) هلیدیداشت كنافو هلنتض (نافرع) نشدنباابتا

 | هکردیفا كجو كۆك لوفلع» رولوا گیسس هددشر نا نواوا هش هب هک کل لاصاوک دشا

 | كرغاش عار هلب مک ك نبع .نافرعو ردیمسا تلغاطر .هلیعص كني -نافرغو زوساوا هدنرافلدوق ليجد
 | ةقناقخ ساعنلاو موجت | هولک لا هنیفکو ىزكلآ نافرع۔ یناذک 3 یدلیا فاشن |یرعشونشاهدنففا انا کردیا قیفر
 همدآندباتلالداکاو او ابن هلبعةرورخسا كتشرب نافرعوا ها ناهار تاماو هات و هس زو بل ناف

 هدننزو نابنع هلا مپک ك نيج (نافرع) هيلع لاد مثلا فرتعم یانافرعوه وه لابی ردزاجهد هل نانلعروشتید

 درع نالوا یدرفمو :یدناوآرک هکر دیعجن کنهفرع هدبننزو هدوعص (فرع) )رد سیجسا یراق یکن هاو عفو
 نانقلاقفرع راست دف رع- نوناوا قالطا فرغهنعوججرواوا نینب»هلتفاضایرب رهکر دیمنا كعتصؤم حوا نوا |

 هفرع



mgrسس  gr erer ore rom aryeا اسم اچ  

 arm 2۳ چ يامر یار دیکر هک دیدم! تانیراکد قم هینزو حج .فصرما
 كارو مت كو" فرهن رفا یتا ناق ب رش نوک دپ ومان ا لاق

 | انی هب بن هو ها کنه ہک هبرمتکا
 ۱ فر ددر تف رویه زا نم f tent ft اوج < دعا

 راکنایباق انو رولوا زص جان پنو ھغم لیک لغو راپ ندک ات یزد یک یی ترجم اوز داور
 هی عت نج ندتهچ وب ردن نجم كه فزج هجو مغر وتو كلمن لبا یلکدجو عو رہ ق مچ لیاستم كل ||

aریلیجتسم هنن اتهم تاپا ر ارقا نافزعوهفرعمو یهتانملا دعت عهب امت نح  
 ذا نلف فرج لایق ود مپ هتنا ہم کلا تازا صور فالج افر عواد نذہ فزع لانا یک تاز
 مب فرعا بلغ هلا هوم اوب راب اس ااغ دج هج او زا مب لاتی نل ارم اذا و یلاعن لوف نالا ارق
 نیل فزع اب ملوق دو نعپ نع ضر جاو هطعبب قاضی ترلغفام ضمت ةن ئن یا هی ۱

 لاق رد منسانعع قاقرق نسلم كةل لی ((ضرعل) فوبيا هتلب اقهالو رق 13

 یلابعتسارنکانکل نواشاوا شوخ انو شوخرو سبد هب عصر نرم فرج اب هی | ۱
 نیا دهم رک ار تاون الو دار دنا یم کاو لا فرع نع هوس سم یاد اکو دچار شو | ۱
 ید دهلی امید یاران یی تیر خازن نیا جیالسا ی تل |

 زن ادوی
 نابچ یرلکا فرو هد هکر قرون خرو ئلوا قالیطا هاب ابا ترا هو ویو |
 بد بسا منا روس قوچ قحاق یلن فرا تجرتاذ افرع لو ها علج را فرع لا هام قم چ | ۱
 عد ىا د بيله فز ةب روید هندصارسدننزو سما فر ملا ریل اتکا مجرب ناف لا فعلا | ۱
 دیزاجهد لب سسکپ كلی هدنوب رکن سفاکه سان ناو رولوا مسا ندهارتصا نالوا هاست لاو |
 لاعنفا (فارل):تفکا] نطاق خ وخت رک وهو تفرع دب ناف رول انس لاک روسن دا هنابچ نوک ۱
 ای هانم ناب وا رقاو هخریلربخ نم اهل اول فرعا لاقی دهن تخم قیر ومر نو! كعب ةدنلدنزو |
 اتوا یی من لس یه نا تاج یا
 هلیف وبا هیکریو دافاو لذادانالف فتصا.لاش رده اتم قوا دادو مارو ةفرجاذا ؛یشلا فا
 بتن امد يا قم تا تست شو هعباپ قوتبایا لا فصل لوقتز 3 هنس اعم كااو

 لعف لو فو نعمهروک شاتر رک اد ضیا فورم نما لاغیدیلباهکتن ورمل ) هبلعلافل |
 کل بوی :لوبقكعوشوتلفعزکلتو ةيللا نیست ىن حرمت بولوا رب دلم کیو ناله |

 یوم رکی بچ ناک تما فور مو رهنما یترف تام سک ان :یزضاغلاهلسفوزعمو دت راع ت یکیدلبا
 رجا د2 نرخ نب ورم وخ ن فود ينو اتنه دتا زرت دیو |

 ی یش قره نالوا یر چ قاب رتردفراسمٹم ایا نوک یوزر عم شہر دندن یک ¡ یتزکلانازرتف نفورعمو
 ي رز (یفوزمم) اسحالا یافورعل | هاوكات را ولی من او ات ها فو یاد | ۱
 هم هجا ۱ یدهامتیش نعت فرج و هلناسق (هفرعموب) ندا قسرا رات طجع هج هلا ضر ما ویلا |

 تاق (تآقرج) يدعون نددفرمص هل راتاغ تیلفعو ثنا دبنوک وقوه ڈئافرغ كج اچن کردوکینزوتط|
 ودانمیشان ندنمهو یرهوج رب هفاسملبم کیا نوا هب هکم زدیم كذقوم یرلکدتبافوقو هدففرع مؤز كج حج |
 مالسلااسلع اوحو مها ترضخ مهلج زارلب دلا نان هدیدعهوجوهدنسهیممآ چور د شابا تہی پد رد شومر |
 هلجت لوا هل البا فزاجتو قالت هدروب زم عضوم نامز دعوو لوزن ده فارطږ یزب ره هادنر لک لبا وزن هضزا ردت |
 ِكاسانم میلعت هدرول ره عطوم یری ج اللا اا بهار ناسا الت دوخابیدنلوا هست تار |
 ِردهینسا غاب یرلک دید تفرع تفرع ید ها تربضح هل ران جامقتسا وند تفرعا تفرعاهدنلکذطا |
 نتیدلوا شا وإ ببیظت هلباهبیط هکنار حب عنز دک نوک هل فلوامبظجم قضا هموق رم ضیراذوخ اب |
 لود ضب دنحرهرد هقّرعموتو رملعهج هل غلو اجا هرزوا !یس هختطاعب عب یظفل تناغرعوبشاو رودان
 رخ ای دخټ منو ورولوا هدنشهامشیجباو ر ی رح نیو لا نکا ارهز هدوسزولوآ عج ةرزوا

 زويد یفرع هدنلبسن ثنافرعو رد هدنلزعسواوو ءاب نالوا هدنژرغآ ا هک ن ولسو نبل نرج هاتنالوا
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 4 لکا ماعط هحشبوط اتاطمو هفت نع ماحطلا نغ هسقن فعک لاق ردقدارم هدلو |قانهم هلا فوخ و فجع | أ

 ]| مدآریخدوب هب رسک زمه (فاجعالا) عشلانوذ لک اذانالف تفجع لاق ردهنسسانعمقاق هج راپ بويعا
 | ضیرقلا ىلع اضربصاذا ضير ا ىلع دسفنب فج#ا لاقب .ردهنسانعم كليا تيش ینسفن هنتمدخ هتسخ
 | لاف رد ەنىلسانعمقلقرایراوط كتهيسکریو اتلرهاذا ةب ادلافععا لاقب زدهنانعمقعلعراو هپ مایقلاو |

 را فیسلاس زولوافصو هملفولساب شماتلرپ :والج یبولبان (ضوجحلا) مشا اوم تفععاذا مولا فععا
 فوج رعب لاقب .رونیدهبهودشعل وب ز بویلقرآهدننزوسسکنم فعجنمو فوعحمو عمو لقضی لرثادیا فوم
 || لا رد هنسانعم كلباتغارف بولیکج نکردپالک | یاسعظ هدنزو دوعق (فوععلا) فیعا یا فیعنمو
 .زدعضومرب هد ی قش ly دیشزو رينز ز (فبجعلاونپ اونپ) م اعطلادرتاذا افوعکنالف فخ فعع

 روند اوبو نا سنا شلاق یروقبوق یک ك نک بویلقرآهدنزوروبنز (فوجعلاو) هدننزو لدنج (فعبتآ
 را رایزاق هچوق یزکا هلکنوب رونید هرودوب شعشقوص هش رب یرب j BNE هنس ةیزوطقشآق ذوجوو
 ۱ ۱ ات ىلع ناجلس ترضح عی ردیعسا كندجترقنالواروکذ م هد رکنا ارق ةدننزونولّرمح (یولجو رونلفصو

 ۱ که شردهبخاطیمسا لوق لع رد هجرقنانلوارک ذ هدنبسهع که يالا هلم تلاقو#؛ هدنش هصقمالسلاهیلعو

 ۱ الاونیا افدع هلامیانیصا لوقت رونید هب هیطعهچرا زا هلنوکس كلا دو ىف ك نيغ (فدعلا) زدموسرف هدنسهدام

 ۱ .یطعا لا زوتید هنع راوطزا فدعو هلک ادا یناثلابابلا نه افدع هفدعلاقب_ردهنسسانعم كلبا لک او النلق

 أ زکد یساکر دراج ةهلنېتخةروناواربحت ێىشاچؤ قلمداد هکرونید هکحدش اراك او ارسیافلع ا افدع هتناد

 | هب ابسناتعاجو دنم هعظق یا لبللا نم فدع یطملاسشب رونید ا ند هک زنېک ك نيج (یساا)ا

 دقدعلا) رونید ه هلاحر هحراو فی ئللا ندرت نواو هلصایا اذگدفدعلاش روند هاا نتن ولون

 ةفدعلاةذهام لاسقب .نونیذ هککربق رونید هلاجر هجتراوهرفن لا ندنواو هنلصا كئ شرب یخدوب هلبرمسکت ك نبع
 روشی وبیز ناتنلوا ریخت تلک کو ةعطقىا ةنم ةفدعلاقب نود هنشب همجراب كن هنسسنربو عملا یا

  هدنوب زون هني رمطو هن هکوک شمل بوروس همز رز هل رحسو روسذ هنجوا ر سفاک لو هنسسانعم هردض

 f "كنظفا فودغ هلیعصكنیع (فیعلا) هلنیتیهفرولک, یدعوهدننزو بنف و بن رولکف یدعیعجب رد ژاحهدملناعف

 || قوتعل) ةنسانعم یذف رونیذ هک اشاضو را > نشودهزوکهلنیتعتف (ضدعلا)ررک دیس اکر دیعچودهدننزو روض ۱
 روشد هکحب هنینرچان:ناسلواریعت یتشاچو, قلمداد هدرانوب یکم فدع یف كرانبع (ةفودسعلاو)

 ۱ اش یا افادعو لیلا افدع افدعو افدعو ةفودعالو افو دع اسقذام لوفت هدننزو تار رود ید قادع

 تووپ هد نتو تنع (یدبتحلا) فلعالب یا فودعالب هاد لانش زود هنع راوط فودعو اقاوذییعد

 | تا هغطقو هنکولب كيش یخدوب هدسنزو ردیخ (ید علا ) زوندهلاجر هجنراو هرشظن یللا ن دنوا
 |التیلق تفذام یا مویلا تفدعناف لوقت ردهنیشانعف قعاد هلن هحزا هدننزو لعفت هت (فادننهتلا )زود ۱

 ناشنلوارک ذ ه دننزو روبص البا هجم دوگملاد (فوذدحلا) ر دعضومر هدننزو :ارتضص )۶ اف لع )رشکن والضف

 :كلبا لک ا ةد زو فدح (فذعلا) ردیتفلكب یانرشریاسب ها هو كذب ز هبا جم لا دز دهن رلانعم فودغ

 روتلواقالطا هلافرهز هدنبزو بارغ (فاذعلا) دلک ااذاین لإ .فابلانم افذع زع ماعطل فذعلاسع ردهتسانعم

 ۱ :لوقت ردلعافرنسا ندقذع نالواهنسانعد ققاد كجییهچزآ قلغداد (فذاعلا) لتاق یا فاذع" ےس لات

 | نامزندوزواب هداشنزو زوم (فوجرعل | ) خدا لک اهنسن كەر وانغییعبایشقذا یا مویلاذنمأفذاع تلذام
 فاکالازوفصع هدننزو روفصع (فوضرعلاو) هدنیزو ساطرف هلا هلمهم داص(فاضرخلا )زود هئ هان

 یفاتضرق لوق لغارونید هن یوجیرا نالیقوض یروقرا هنغلار!یشاق لوا كنید واهكن هود کن زادتساندتف

 جادو و هفح هلن هکر وتبد شی افو هرکس ما وز دوخاب روند هریکسنوزواو نو شید هب ب یج ات شلزو د ندرکس
 | هک وسشید هيا فوج كو تزد نالوا عضو ةنشاق كنب رعم هود ل حرا فرضا رغو رد فبصارع یراچجزونلوا دذ
 | ندجاغا کا لوف ی سعرا یاب هرکس هکرولوا یوچ یکبا هدنسوکیاره را ردیا نوجا مرز ینراوکبآ
 ندنسەروج كىكروا; ماسلا !فیصا وروناواراونساوللوصولغاص هنخل را یس هتروا ھل شاقدرآل مک دنراتبق

 فرشنمو لژاغ ی غوط هزکک هری نور ءوطرطا فیصارعو زدنر اظ ندنفا ندنفارظا كنم ل هغروقهقرا هکردنراتبع
 روند هجافا یکیل نالبفونظ ةنجافا تان روهد تفحيط لكنيع(نافوصرعلا)ردنرابعندرلکلنرک نالوا

 .البطتسم هفسق هینجاذا يص صرغ لاق رد هنسانعم قمرا هنعلنو نوا تنوکح نف هنا رب هدننزو هت رج دا ةفصر ردلا)ا
an o 

 فصررعلا
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 ېپ
 ۍزجزحاف ثنبخ یایورعغوتیزغ ل جز لاش هلوا حازم تشردو شفند و مو لانش رهو لاو

 دم خارفل هوا لاقف هدعب ,افلطارک ذمالسلاهیلعه !ثیدطاق ةياهنلافو حراشلاناق مرمشختم مشاغ ضام
 دن زب نم ناک ام لعل تل هوق اطا لاق فلا فلخو قیلخ لتقب فرم فیرع فلت ةفيلخنم
 نرحناهلا دالوا ىلع ةر منوبهنب ناك ًا:فلطا فالو هعب اولتف نیفلا ةدالواو لعن نيا ىلا ةبو اعتني

 رونی هیهقان زآ یدوسهف بع لوق لع زدهفورتعوهش ربع یوم روند هيمو د كکر ا یو دننوزوابو راصنالاو
 شون هداح مان ناطب فیرتظو :هیلیاتالابح ندرا زآو رجزالصا هکر ونیدهیمو ددر ةو نور ذیل و نوح رخ هفیرزبعو

 یب ر تاب هزوکرب و هن ساهم كيد روند هسوزخ هدتنزو ناوفنع (ناغزعلا) ردیدآ كب وص ر نصوصخحهنتعاجچ
 دشا اذا هل ف زتع لاتش دنت انجمن < دیش هدنزو هخرحد دفزملا) رولواولکاکت ناویان و یصب هکر دیا

 كنظفل ترفغتو شرطخت !اذالجرااف عن لا رد هنشانعم كلنا یماعتندهتسنرب هدینتزو حرحدن (فیهبتل)

 هکر دیفدارمو هدننزو فتن (فنعلا) تزفعت دض لحرلا فزتعتلاسقب ردهنشنانع» كامنلت رفع ترفعت ندیدض
  هلنرتسسکكنيع, (فتعلا) . هقشن اذایلاسنلا تالا نم افتع ازش تفتع لا نو تسب شم لول
 . هدننزوهج رح د(تفرععلا) دا طو دم2 طق یا ندعو لیلا نفع یل اغ رونی لب رند هک * یکدم

 | یی یدرفالو هتنوشخو تظلعنالوا هدندرقالهلبا هد دشم یا (نبع ر دحل او( زعل او) هدننزوخرحدت (یریعتاوا|

 یرکاقوا !الثم ردترابع ناب تنر زوا هو لس مو یا یک دارك ر ون دهتیلما نو هغانادات نالواهدنعوراکو ||

 ماهقاو عورش قفتابفیکن سلبسانمو نسلوب هشناربو هیفقرخیا هفرج لعلك لاقب یکی عوب یزکوب ||
 ینقلاچ بویع روب هرزوا ماظن هلبدصق تحرس لاو .جوهیف مادقالایا فرا ههم لاسقب .رونيد هکلیا ||
 فرجلو هتعرسل ةالابم هلقیا فرجنو ةيفرو ةفرع هبفو یشلا فر لججلانقب روند هشي وروي هلال ||
 هرکس تویعلشوخ هرزواهسکرب اورپ نو كانو کت یااننّیلع فرضتوه لوق لمان نايا |

 اتش باہالو ہنوھرکیاسج هبکرب اک دا هلع فرجت وه لاقب ردهنتسانعم كلی لیمح یبهدنامیکیدیا

 روند هب هست قولقایا نوزوا روا لوق ىلع ردندا ردندآ كجو زو روسد هړ هقان هدنوژو تج هدا زو روینز (ضورعلا :
 كفورجاب تارهدر (فراسعل او( فیراعل) روندیدهفورگ روتتدهب یراقهحوقو نونلو ارم بعت هوقو لقا ۱

۱ 

 "ره دلا لاق :نوئاو!قالطلا همانا بئ اونو ثداوخ هلتساسنمو روند هزل هنت تشرد نبیلوغیوا را لعچ

 هن دشیا هفراععو رطلا فب راج هنزشا لاسش نونلوا هاك ند رطح ت دشو ثداوطایا فیراجو فراجوذ

 افععتلدعو .هاشلاتعععلاس رونلوارببعت قلقا ك Es دةدات مک کلزومس كند هنبتعتف (شیعلا (

 یجردینو ها قعر د قصو قدر زب زمانعم (فسعالا) تفعضواهن«یهذاذاشمااو علارلا باسسلانم

 ی دضینوب نملعمج هرزوا لاعف ییس هغیص ءالعفو لعفا ارز رد هرزو سا بقرغو و هلن یسک ك نع زد قفا وع

 نلوا لخاد ینا ا هلو نالوا لعاف یعع هکالاسژربد هودع تودنااش هرزوا هععدص نالوا یوم دض

 هکر دیس ننک نب هللادنو ردندنیعات هکر دیس ةینک ین نت وه (مانعحلاوبا) ناتفیطلیا؛ننو افعمع

 بارع (فایعل ستاد :دنساجما نامزو رهدو روند هنیزوب رق لجوبا هدننزو تاک( فا علا):و دن چیک اتعیت
 یساهنشا كثدنک رونه هبسکوت هدشنزو دوعق (فوع قوس هدننزو فجر (فجآ]):ردیمس ار غون ر هدنتزو

 ندماعظ سیده نا راثبا هنفن نوعا قع وط هج وبا ییدیهوقیفر فوخ ان نوعا كلبا لک | مدآ جارب نکیاراو

 وهو هنع الجافا قتاشلاتاملا نم افوععو افیسکهاغطل|نعع هسغننالف فععلاقن» ودهنسنانحمقموقپلا ||

 قاچا تین تسثنو صصخت خش یدنکمدارپ ەم دخ راچ همن دل اوم م شیلوا اعداج هنربویل هه ۱

 هنس هوش علیه و هب مایقلاو ضد ر لا لع اهر ص اذا ضب لا لع دیش لا ندهنیسانعم |
 هنخآوب لو هنع لغجااذا نالفیلع هسفن فعک لاق :رفهننسانع كلبا لنت ضش بذیلناهنخآوم نوا

 قلوا رتکهراکند هسکرو اهلرهاذا لوالاو یناثلا تاشلا مانع نگین اژدمنضب انخف مقر

 | ةوفح یآ دیفرگو نرو فر لو دف همالکق لاق روند هکلیوس داد نسنوغب واو نیلاق یکوطوا |

 | هک هتنزاردبا زاتعاو ءان هرزوا ی دض اضعب ی هخیضررلب رع اوز رد هدر طو وزا لپ ان هرژوا ناتعم نالوا

 | ندنالصاحو ربخ ءافععو قافر یا فاععلاصنو قیقز یا فععا لصن لاقب رونلوا قالطا هنرغ عفو فچعاو |
 1 ناتعشلایس دولوآ تصور .دفادود نازانهح هعق و و اهمقرخالیا ءافهک ضرا لات رود" هر هره ناو یراع

 (فبحا )الحا ذا ذة تفن ف عع لاش ندهنسانعقعشا وب یتضنوهافاجما دا نالف نع ف علاق ا
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 | نا اللر ةدنااك دنغوچ ازار دش لو | فلاخ هی اسلوضصا هلکلیا فز رع هلبناونعانل مدقلا ةلزعانھپنشو یظااو ||

 وال یزرا كس روپ هکهلیوش زددنسانعم قلوا تشردو كرب هژنبتستف (فلاا) ردتاغلظ یییصمجو رد فلط ۱

 ۱ | فیلط رما لا روش« شدا دندشو دانو جوکو نشخیا فیاط کر لاصروشد هرب تشردولتوشخو ۱

 س نن دس
 | هدوم یو لطابهلعف كناظ .فارظلا  اهعبناذاهرانآ ف ظنشا لاب ردهنساضم کشک ب وشد هنپا كمدرب |

 | یفلظو حاتم یا فاط ۶ےس رب ل اقف , رونیدهیهنسن ح اموالطاداردهیا دل رک و افلظهمدتیهذ كلاش زد۵نیسبانعم
 | باصا اذا | لوالابابلا نم افلظهفلط لاقب هنسانعم قمفوطان قمزوا هنغ هنق كنسهلوقم وگوتزویف رواواردضم ا
 ۲ ورک ن دنآ هیلکلابدوخان كلا عن ندتیغرو هج وت هشیا لوا دوخ اندک سیا یشیار یسفن یدنکم دار وهفلط
 | اتوا هفت ق اینم اذا قاتلا بابلا نم اغلظ هنج هسفن فلظ لاسقب ردهنسانعم لمرکزاو بوردروط
 هدربكب نوجما قمالواوللبیریآ یا كليا سزولب بول رکی زیا نوجا كم اسلوشود هنیدزا ا هسکر و هنعاهنکوا
 | یریالیک هنو زا قیشموا عب ال هافخااذا ینافلاو لوالا بابل| نمافلط هرثا فلظ لاشردهنساسنعم ڭم روپ

 | نویقورفص هلب رسک هاش ی مضر عبتا اذا موفلا فلظ لاقب ردهن انعم كقکبوبوا هنر مدآرب و هر
 | ةاشلاو ةر بل فلظل | تقلوم زولک فولط چند هدنل بم یدق كنانسنا هکرونبد هنغ هنقب كنسهلوقموهاو یکو

 ۱ قالته تدحوام لوقترد هنتسانعم تحباحو رطظنیلف زدموشرم هلترابع ریمل ةف اكو نزف فا اکو
 | دوصتمودارفو هلاعباتفیا هغلظ لعاژاج لا ردونس اینعم تلیا تحب اتم همدآرب هدنالاح راسو یشمو ق جاخ یا
 ۱ حربتالفاقفاومیع محو یااسهفلط ةاشلا تدخحو بز علا لوفتو هدارمیا هفلظدح و لاقب ردلمعتسم هنس انعم
 ۱ امفلظااناکم تدجو هروکه ناب كحرانش ناو ازودندنآ دعب نم هلغلو هلغلو قالنواقفاوم نیا

 عكر (فلطلا) رکذیساکر دیراعجب كنظغل فیلط هلنبتعع (فلظلاو) هلي كناظ (فلظلا) رد هدنکبس
 | دایشیا فلظ فولطلاقن ردنا هدافآ سانتعم ت دش رونو ادارا نوجا دیک: ردعج هک ظفل فولط هد تنزو
 || تشردو تل تیافن کوین هیضزا لوشز دراج هلناسعتفو هدشنزو هلهس( هغلطلاو) هدن زو هحرف( ةفلظلا)

 ۱ | هدشزو هحرف هفلطو انا ی دءوتال ةة لع یا هعلطو هدلطضرا لا هیمرولب یزازبا اراد دیا ولس هدنا هلغلوا

 | نوف هربنالا نخفرولوا «دنرنب یکی كنود هکردجاغا تزد لواوروئید دنيز ره كنی راجاغا یدی و اه كن هود
 | یسنجب عج كنهفلظو رولزا هنادیکیا هدنشاقهسکاو یکیا؛هدتشاف وا كالا رونفوط هرب یراجوا غاشا ءارانآ

 رد یلیعتسم هنساتعم قلوادندشو كىت كلر دو هعلط تناکآزا عیار بابلانم افلط ضرالاتفلط لا هیلوا

 ۱ یرقو ندملروماحو نذوضورک یساک یک ف یلط ندلبعتسم هتسانننعمیرتوکو ت ت دتیننااذاهتشیعم تفلطلاش

 ۱ رفقا تیاغب هدشزو ریما (فيلطلا) نیطلاو جم عقنرم یا كفلط ناکم لاشه روند نرو نیکو

 ۱ ۱ رفح یا فیلظلحر لا روند همدآ لیلذو را راوخو لاحملا * یمسیا فیلظلجر لاه روند همدآ لاحدن و

 ۱ رونلوا قالطا هنکوک وک كنوبهبق ةرلا فیلطو هدّشیا فیلطهیف مال اتش ره ەنس انعم ت اش یل بت او بعصدیدشیا

 هببهذ لاقن ردلنتضعهنسانعم ناو تقمورک ذیساکرونلواقالطا همدآ نالوا یسفنتها رن سفنلا فیلظو
 | هتفلزتت : لو هلکهنخا یا رماکهفلظب و هقیل ظن هذخا لاقب ردلپءتسم هند انعمیرتوکو بهو نرغب ینعیاناحیا افیلظ

 قبل وه لاقیهنمو روید هفدآ ندیا عنع ید د نکن دنسبنابفنسوهواوه هدنتنزو فتک(فلطلا) اتش
 اأ هدننزونکو وا (ةفولظالا) را ره ندفطاب و ندوص یکم فیلط فلطو امه نیااهفلظو یسغیلا

 | دولک ف بلاظا یجب رولوارپ قلشاطیسغاط هک لا یکی ققلخ هکایوکر وسنید هرب نالوا قاشاطقامغچ نیکسک
 ]| ةقولظالا ى اوعقواذا موُقلا فلظا لاق رد هثسانعم كعشود هرب یکیدند هفولظا هل رسک كن هزه (فالظالا)

 كنک هدر ك نوجا قلوا رسرولب یزیادوخاب كلتا نسرولب بویل بک زیا هسکرب دوب هدننزو هلعافم (ةقلاظل)
 نیا د صد یدازوا نوزوا زود ود هدر درب هدشزو ءارڪڪ (ءافلظلا) هفلط عع هوا فلاط لاش ردهنساتعم

 اقا اكسو هدننزوهحرفوهرمن ؟(تفاطلا) هدودم ضرالا قتوتسادق هافصیا ءافاظضرالالاش زونید هپ هرابق

 فاط لاش د ردهنساضم قلوا هداز (فیلظتا) ردیدآ عضونر هدشنزورییز فیل ردیعسا اغ ولر ذرب

 فوظ» هذخا لاشروشید هنس هنسلرد كيوس هدشزو لاح (فاظلاو) هل بط كااط (فوظلا) دازاذااذک ع

 كما درط هدننزو فوخ (فوطلا) هدحویا اعهاظو هت قر فو ظد هنکرت ترعلالوقتو هدلجم یااهفاطب وهتفر

 نیعلا )صف هدرظد ااف اظ هف طب !وافوسهقوسبک افوطهفوظن ءاجلاش یهو بو

 یرجورجافو ثنبخ هکر ونید هصخخش لوش هداشنزو روفضع (فوژغلاو) هدننزو لینز هلی هیقوفیات (فیزتعلا)
 هه

 كابو
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 کد رک ذاک اهفاضو اهفوضک اهفاطو هّتقر فوطب هذخا لاسش رونلوا قالسطا هحاص ناب هدنروقج اج نوب

 (ةغهطلا) هب راقو ها هما طا لاق رد هنس انعم قوق بوراو نیشكي هلحرب هر نک زهره (دفاطالاا

 هفمطو روید هان نالوا هنتبب قلا هلبارجش هنجو روید هنیراخنوا یرللا د كز هنج هزاتهدببشزو هرم
 كشوکهفهطو یدنلوارک ذ هدنسهدام فط سیف نة چطو ردندیباصعا یدپنلاریهزییا نیتفهط ردندماشا
 سنجر رد راج هانشهفو ىف کاناط تفهطلا هخرسمیا ةف ة هدیز لاسیروئید هغیق شعوط قلاصو
 هلبا یا دغد رصم یتوتهدهبمط تنادرفم راردنا لک | هدنمات | ترو رمضو طق هلبسهدایز رولوا ین قاب وبح هکر وشید ناب
 |[فاهطلا) هعطقیاهنم دفهطثذخلا لوقت روتیدهيهعطقرب ندهنسنره هل | لسک تانانظ (دعمطلا) راشلتاناب
 فمطا لات ردهنساتفم كچ لژوکرباخ هر رک كوره (فاهطالا) رومشد هدولبكسکوب هدشنزو ناس

 ةف مطول فهطا لام ندده کام زب و دخ راب رب تولو ندنلام هنکي همدا ار وانسح اتان تسنادا نایلصلا

 عرسا ینعب ففخاذا همالکق فمطا لاش رد هنس انعم تالیوس رت رت یزوسو هنم ةعطق « ءا طعایا لام نم
 ۱ هّقف وب كيهد از زو هما (ةفاهطلا) رسا ذا ءافس) ف مطا لاقت ردهنسانعململکشوکب وییلونس هب قو مولطو

 فط هبلاش اردا سافل بضعو مشخ هدشزو فرخ (فیطلا) هنسانفم ةیاودروسد هنب زوبدوسیکراز

 هژایخ نالوافناطو ضراع هزجماوم واو نونا یا فیطلاهذخا لاسقب ردهنسانعم نونح كمرولدو بضغیا

 هجو كنقالطا فیط نکیآفتاط نیلم دنگل انیخو زدهسانعم قلوا شراع لانچ توک لوا لۇق لعزونید
 زولوارذصمو ردلصالا یواوییعب زدندنسهغبض نوه تام هکی کی زاهکتیموتیدر دیففخم فط ظل فط

 ردردصم یدو هل تف كيم جم (فاتتطلا) دنواوو دما یهف افوط فوطو افیط فیطب لایطافاط لاق لاق

 ایا یا اوطقوح (فضیطتلا) ردشهدلاو هناسفیط كلا ذکر دهصبقن :ورع ندنتعاچ مرادوش (هبنافیطلانا

 كناظ (فآظلا) ءاظلا لسس صف فاوطلا زك اذا اش وطن فّوطو افییطت فیط لاقب ردهنیسانعم
 هقوسنک ًافوط هفوطظد و ثلاثلا بابلا نم اف ط دادم ا لاش ردهنسابنعم لا درط نوک نزهربهو سف

 هنسانءاعو روشی د هبا هلبنوکس كارو غ زا (فرظلا)ردموسرمیخد هدنسهدام فوطوب و هدرطبیاًفوس
 هسفنیا هقرظب بارون لى فرظلا نوه برغلالومتەتمو هاعویافرطهدنع لامهرد فورظیجب

 ااا م هفارظو افرظ مالغلا فرظ لاش هنسانعم قلوا ر زو کد مدآرب زرولوا ردصم هفارطو فرظو

 هکر دصوصخم هناسل هفارظو فرظ ضعبلادنعوردآ راخ هدر عش ردل ایعتسالا لیلق هقارظنکل رسک اذا سما

 نسخوهجونسح لوق لع ردنراسع ندکلی وش كزانو هدننآ شوخ هرزوا تفانذاو تغالبهحو یالک

 هناسا هل هجو نا سه دوخ اب دفن رظ یهو فی رظ هجوو فیرظ لجر لاقیف ںدنرابع ندنفایق تک اارتوتنیه
 فرظ دوخاب ردنراسف ندنفلوا بلقلا کذو كرز قرلوا فصتم هلتحالسمو تعا دوخاب رد لصوص

 ءاسؤرو یعسق نزرب ورب راروناتفص راهب وحو بوبح هزات نالوا هدنتفشواوهقلبابشو قاناوج نامه هلتفارظو
 بتکرولکفرظو ءافرطییچ روید همدآ ولتفا ظ ردغصو هدننزو را (فییظلا)وازلوا فصتمرلنلوا تاداسو

 فذح یا ور هک ای وکدهوتخا دغیص وشا رولک فو رطو رولک نوش رظو هدننزو باتکرولک فاز ظو هدتشزو

 را فلکتاذا نالففظق لقب ردهتم نهم لملف هر هات بکن ابو وفا اذیت لفظ

 ردنوخا هل ابمرلنوت نکلر دهنسابنعم فرط هدران ول هدشزو ن یو (فاّرظلاو) هدشزو تبارغ (فارظلا)

 قیلوا یرللغوا فی رظ كمدآرب هلب رسک ك ن هزمه (فارطالا )زوسلکنوفا رظ كنيناو ءافرظ یی كلوا
 يرطالاقش ردهنشاننعم قموف هفرطو قلفرظ یهنسنرو ءاف رطنب دلوادا لجرلافرطا لاق ردهنساشعم

LE;قلعب توکح بوروتک هیارار ییغانا تردلهود هیدن دشن كنافو یف ك اط ياللا افرظ هللعح اذا  

 هکلربد نالوا هل نو قیص "فطو اهعجواپلک هشاذا لوالابابلانم افط رمعبلاعاوق فظلاهردهنساشعم

 (ففظلا) ماد ءالغیا تفظ ءایشالاب لاق روند هغلولاپم نالوا یادو دکنیافظشبع هللا قی رو ښید

 ےس

 ۱ هدنبزو فاض (یاطناو) هكدذزو فوص (فوطلا) ردنالعف ینزوهدلاحره رونلوا قالطاهعج و درفم هلغلوا

١ 

 : ردشهاملوا عج هززوا یسهیش کبد نکلردیعج رکن کر دهدنل زمرک اذعونذوخازایدلنا عج ۰ :رکصتدکدلب |

 [فافظنسالا)یدناوارکد کر دیفدارمو هدنبزو فوفضم (یوهظلا )یدنلوارکدهکردهنشاضنعم ففض هتف
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 : وا هفارظ ن ةفانطلا) :خنلاداسافلا ىا فنطا لجر لاهرونید همدآدیناف توردو نوید همذآ همدا کالا ۱ |

 نالفا ظالم اش زد هتسانعم قلوا.بلقدسافو نو رذیپهسکرب هلنبتعف (فنطلاو] بم زا (تفونطلاو |
  ۱ةططاام لقب هنیو ودهنسانعم لا مهر و دهز هفانطو تانک اذا عیار زا بابا نعاةنطوافونظو هفاط |
 نهق كخاطو فطا(4یا تفاطم لجر لاقبرونید را هاننزو نزنسحم ((یفنطلا) هدنهزا ام یا |

 اوت !وبدنونساهچهن رژواو هم نا قن لاقت ردذنسانعن لک دیدار (تفينطنلا) روند هعدآ نافح | 9

 لا حس هک ۳ | وچ ییسلوقم حاغاویرحو للاخ هرزوا 1۱ ۱
 او دهنها اعم كدزوشود هدیما بوردو ملفنا« هدننعطهنتساز سکر و اناتضخاوانادنعو کوش ترف ۱

 تفتطنام ل هت ود هنسسانعم یمئوسموا هانز هدنیزو لعتقت ( (فتطنلا) عمان اهازدا ادا اذک لا هفت |
 دنزو فوخ (فوطلا) عهای یا امم وه لاشن د هنا كارونو تشع ی ااه خلا تن

 و هنسنرب هات ۶. (نافوطلاو) هدننزو باصس (یولملاو) ۱
 هرکه منه زوفو | ىزا وتل نوجعازوبع یزازهن فوطو اهلوحاداذانافوطو اناوطوافوط فوظب ةبعکتابو |

 اورو فوطل ااواکو لات زد ش لرز که دنا هرهن روناوار بغت کلک کر و شدهلاض یزلق دلغب توتا غب رت یر
 رونی ها فوطو الت لنحو الا ناش اه کرب سسن هتک بلا اهطعب دشب واتش برق وهو |
mh ند ج را فاط ل انتی رر هن انعم قم قچ ةبالخ فوطو طلا یا فو طلاب طلاق 

 | ی زون تاتش فاوط هدروپ (فیوطتلاو) هدنشنژو لمقت (فّوضتلاو) فا تسال
 فّوطو فّوطتو  srهسا شم یفاوط عضومزبناکمع ساهل كب (فانعل)

 ویتنام روت اققۋ قارار انا لحجر لا هنسسانفد فاوطل ار کر دیففح فاظ هدتزو
 || اف داد و یفچ هرات نوا چنل طعفد سدو ؛دنازو لاتعضا هاب هارد هشت كنا (فآلعال) رک كتا
 ن را١ یا شالا: ناخ الاش روناواقاللطا هن شاو كرش (فاسطلا) طول یهذاذا لڅ رافأطا
 واال زاكا ردشلوا غقاو هدیذاورپ رد هل رهیکیا نهم کم وکم کردینا ۳ اغا شاطو
 پا هه[ ال دیه کر اراب هیت روزها یر کو فا یسیزف

 قك ودا مفر قەرۈك نت ضرا خاللشلاهیلعلب زج لوق لده رد بم هنکي دل افاوطو زود هدنزو كروض ۱

 تاب نقل بر اید مالشلا هيلع > مهار توب طخ تولوا ندماکش نطرالنطالاق دوخاب یدردتا فاوظ ۱
 أ ومرلتمخ د ناش یادباروباواقالطا جو دنضرا ك موفر مزهش دوخاب قدي الذ هزاتایج ضزرا4ردق

 نادوغ کم263 هنوفرمط ورازف نوم رطح هلکنابا ت نمد هنس هد مغ کت سکر ند نعام یک ف |
 اولو انور صل ندبرع موخه و لغد اهر تسهل غل وارا دلام راش موف زف بو دیاد درتو اصلا هسک مان تشن |]

 دن ثلیا نانا یلهلییقلهاو دوعبیغ ةدکهلیا لاوئسولد یمزلوا شام میلباات راتضحر ی قوطز |
 قارطا کرد هسا نعم اط فوط هداروب یدلیادابآ هیت نط ناخن شم زنهنصاو دات قرون ەر وند |
 ئرغوط هننکک یا ارذ کاناتنوطیابندنرعب یاب لوف غذا ا شوقلا یناطو ادا سش راتفخ نورا هطاخأ |

 ڻي  EEEناقش اظ هنفرطیکبا رود هوجو زب ندیزکآ نالوا هشتم هشوک اب دوخ ایر روشن ۳

  Eیقاوط کرووانالانطا ةننالوا رشط نوال تلرازوک آیزاقدلغا ةر یر توا كکودنمرخ از

 قرفاخو دخاو نداهتسندودعم لوق لع زو دید هنکولبزب كن هت سار (ةفئاطلا )ردنا فم داخ زواوا ولنادیف
 نولوادارمایناسنذا سفن هروکهریخا لوقو ددرفنر دوخاب کیا یلقا ل , دوخابردقفکم یأولفو هدحباو |

 قزفاخحاولاذن ةنثاظلا نابع نبا لاق ا نيمو ا زج نات اط اجا ذنع دهنلو اعتق اصلا تلم لاق |
 .لخروا ناللخرالقا اطح لاقو تفلالا لادن لا نت الا دمام لاو نتفنلادنب دحاواا ىلع ةهقنا طلا مقوا نخ 1

 فرخ یررااتمت کی دنلوا قالطا مو: شدسسان:ععف هبنتاسناسوفنادتبا هروکهنناتس لیوان

 هدشب رواوا ندنقم ندنغیدلوازامارکحب هکر رونلواقالسطا یضرهذح او هلتمعیوف هلوا ندناش رو دورس تویلبا
 زاد تفل یر ضل | لئاو هدتنزو دا دش (ئفاوطوذ) یدنلوا قالطا هکولب رب ید ندایشازاسع هلینهخو نیتنرم
 فا وط لعنر لاق روتلوا .قالطا هزاکتسنخ ندنآ تمدح دلم ینهاو تعالموقفز ههنشزو داش (فا ذاوطلا)

 ی ره زونلوا قالطا هرو نانا هارزاوا هخلاسلمو طارفا هلي كراط (ناغوطلا] دناتنعو فر مديل هام یا

 قالظا داغ هم ندیتیهینس بو روب ی هننارهو بلا غلارطلا یا نافولملا رهذخبا لاق, نوک اهن

 رونوا
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 1 فافطتساو اند اذا هتم>یثلا تفط لاش رد هنبلباتنم قوا نیشو هدعفراذآ ل وإلا اهنا نم
 نوید هننولجوا كثب زللاد كج اغاو زونید هنسنتق كرهت یتسدوب هدننزوآ رابرت ( ف اطفطلا) کت یس اکر ذ هنسایتعم

 تكل تظامذخ" لومت ردهنساسنغم قلو یالوق بولک هکلوت یسلوا عفترم هللوهس تن هنیسلوب + (هلفاهظتتم) نم
 دف اطو نوید هتسام مارا رص زوذ هللا لانج هژیدیدشت كناف (تفاطلا) تن دریک كل عفتزاامنخ ىا تفطتساو

 لوف لعهنسانعم,هرمضاغیرونید هروکوب هک نع كرلاط (تنططل ) رونلواقالبطا هناتمد ؛لاوخ ناتیشلا
 نالوا هقفوب, كنب .دوخاب رونید هجره نالوا درو مو ترطضم هد . دوخ ابا هنفارطا تب یاب نالوا لضم: هزوکیا

 تنیچ هلیتخ كناط (تضشطلاو) هدننزو دا دش (ض ی اتطلا) وه فطافط یعجج زونب دا دنب رب قشموب نمسکک بر
 هرزوا هنتر هلاک ك لفل (فاقطالا) ییعع فدو فخو فطو ف فطر لجر لاعب ردهنسانعم الجو

 لاقى ردەنسا تعم كلا :ولشاب یهلیکو هيلع فرشااذا هیلع :فطا لاش رد دنس انعم قلوا فرمشمو هلاوج

 مابترغلتدلواذا قابل تفطا لایق ردةنسابنعم قمزوغوطیرواب فلک !هقانو فافط هخلیااذا: :ليكلإةفطا
 ق رواق ساط ن دوعا نمآ اینکر و ل نيطاذارم الل الف بفطا لافب ندهنساشعم كما ناهن ی یو هلباهسپسچو

 لاقي ردنا عم م قلوا هدنببق قفا دلآهلبا هلیخو كنر یاری و هبملوانتاذا اره هیلع فا لاقن رد هنسا غم
 ییهنسن رب فیفطتلا هيلع لعشا اذا هیلع قطا: لاقدهنشانعع قلروآ هززوآ سرو هلتخ دارالذا كل فطا

 هنن نکی دیوان دوخان كنربو هنا كوا لبیک[ یمیززدکلبا صیقت ندفافظ هکر دهنییانع» موا كنج

 لایک ضقناذا لايكملا ففط لا قير دنوجما سلس یسانینبردنرابع.ندقعرد)وطربارب هتیازغآ دوخایولشاب
 هیجان زیسیاذا راطلا تفطلابقیردهنساند نخ قاب یر ادانف سوقو ندلمعتسمیحدودیا زوا مروکه تناك حراش
 تسس هدنلا یخ کر هب زوو هزاز .(ةفظفطلا) دب للئواذآ نیرفلابففط لاف ردەنسانعم قارچ چو

 هل نوک كفاقو نحف لناسط (هفقط) همصخ دف زسا اذا لا فظفط لاقب ںدةنیاعم قلونوبززو
 دوبخا هل ونی رددفنط دوخانارد ول اوا هیعط نالواتاوص وق نغردندب دیایکا کرد یرایفغلا نیا

 لبا ل ې یاب( )ارد یان طرح ی هفت نی لا دبه دواب نط ن شب دوخ اه نی ںیہق
 (نطلاو) هدننزو لس (ضلطاو)هدننزو لح درج (فططلاو) هدننزو دنمس فیل او) هد يتزو لیدبق
 انیلطو انملطو افييلط اینم هتب نخ لوقت ںدهنسا حم .دیدشبرمص هدننزَو ساطرق (قالطل او, هدننزو یکربح
 جیره رونیدهلج [كاهدننزو لح درچا فی طوهدننزو لھ شیطوا دیش اما انا راو ینتطو انیلبطو

 نک ود ناب لعق نیا هابط هلک ربیع تاتاال وص اار ززد بلص یال تانهدام وب دیدشیا ف یلطو ف یلط

 عیچب با همی هد »یاخ تفت ا) باال هند فمع هلو ناز ی از یمال یزهوچراپدلبا

 افلطوافلطعمد بعذاب ردهنساتعم لطاو رده تىت دارت نازانتط (فلظلا) فدا زم هدنتاغل

 ريفا (قیلطاا )دو شد هتخترآ تلفنسنررو زد هتساشفم نیلو ل چسو روعشد هکر و هنتتف تفلطو از یا
 (ننایعلطلا) للطاب و, رذهیا فیلط ءوت يب لاقب ندهتسابشعح لطاب و ردهو هنا عما دوخ ام شی وادا هدننزو

 نیغ نالواباوصهدنوپ دوخاب ۳9 كلشيا هدننروصیراجان نوغروب نوغرو هةل روب كب ندشیاوپ هتاف

 قاق ل طابو ردهو هبهو اذااذکه غلط لاق روس انام نا تیاتر شکر تانورمه (قاللالا) ردقلؤا هبا ههم
 فقاطا لاقبردهنتسانعمقلوا هدو و نده یافت :لنصخ كددارو هردهآاذا هعللطا لاقرب رد هتسالپ نم

 ۱ هدننزو گزج (قنلطلا) داژاذاهیلع شلط لاش زد هنملاتعم قلوا هدا (فیلذعتلا) روصخرات لطباذا ناف

 لوقت ردهش انعم یشپاترب هو ءاقنلسا (یافتلطالا)روتشد همدا TES قوح هلبادم (يافتللاو

 قصابو قشپاب بوبلوا كيدا یک روا نعي هقصال یا مان لسا نلطم لج ل اق مو ضرالاب قلاب 5:ا« تاغشإظا
 زو دید هتیزب نانفخ تولاموطیرغوط هنفرطز ك غاط لنت وب هلت ف و یو یف كانط (فنطلا) هساوا
 هدنزرطرک ن البن ایةازو ارا وید هلیضو حف لناطفتطو رولک فوتو فانطا یعجب رونیدهنهلقر ندنز ەل كغاظو

 ندا ورطل اهيقت مالعا نم ةرداةفيقسوهوب ازيرفا ىا افنط كظئابلط ل فج | لوقت بجا هبوتزواو هغا ص
 باما طلا ) روید هغا کو هر همر دنوص نالواهدندزوا اولقو ذو شد هو نانلواربعت هنقچو نا ناشنچش كسکوبجراخ
 زار دنا نوجا تن ز کر وشید هراب رد یزمزقو هزاطداف یزمرق یرلکدتنا زاوتسا هوا تبسو قدنض هلنرنطتق
 ماذا عیار بابلانم افنط ٌلخرلا فنظ لاقت رولواردصم "هتساتعم قوا وا موهتمو ردهنسانعم ٽم نفنظو

 لیتو یا فتطلجر لافي وند هیسکو له هو فتك( ضفنطلا) رکذ یساک ردهنسا نعم ؛دفانطو
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 ندنفارطا ك نیکو مذا نم ات رط اهع لقب وند هنبرداچبرعنالواندنبشپم دزو باک (قآرطلا)
 اب عقو لاقت هنسا_نضممشکو س بیرغ بی رغو هن اکران رولواردصم ند هلعافم فارطورونید هبهنسن نلیص
 فارظ نعدعااوئزاوت لا قن زؤلو المتسمهن س انعم نان شو فرش فارطو بابس فا رط نعد بانسیافارط
 صو صغ هدفدم ةرواق هدرا دقهززب ندرلاعرم راس هکر ونیذ هیهقان لوش هدننزو بارع (یارطل۱) فرش نع یا
 | یینجتز قرط ترد شخقوط نذدکبنا دوخخا ندنکو ن كننویفوض هدف نزو مرکم (فرطلا) هلوارمالتوا نداعرمر

 مالعاوذ عر د رخ نم ءادریا فر طم هیلعوءاجلاش رده بمسار یسلوا یلفجفزینرطره روند هلاش هشوکراچ

 یان یکیدید هغ رطلو رب هل رسک ك ب هزمه (فارطالا) ردیلع لجررپ هدننزو دا دش (فآرظ) رد فراطم عجب
 | لج زا فرطا لاسقب رد هنسسانعم قعوب زوکو هتف رط تنکاذآ دلبلا فرطا لاق رد هنساانعم قلوا رشک
 ۱ نالفف طالاسقت ردهنشانعم كرت همدآزر ن هنس یکدمرو هیسکر امدقم دارو ةيئفح نيب قباطاذا

 | لاجیو نسحردیبقل نافع نب ناخ نوع نب هاد هدننزو مرکم (فرظم) .هلبقادحاطفب ملام ءاطعااذا

 | رونوا قالطاهانز نک هدنیقن (فرطتسا او) هدننزو مظعم (یرط]) یدشلوا بقلح هلو اهفورطا هیچ
 | هلیشاادوخاا قو وف هلبشاهکر وتد هنا لوش فر ط مواهفن اتتسیا اهفرطتشنوماالا فر ظدی هنلعف لوقت
 [تفرطلا) اه ذو ازا بنذل او نما ضیالا یا فرظم سرخ لاق هلوا فلاح هنکنردب بولوآ هایسورب وق
 | فرظطناکاذاةفرظم ةاش لاقت هلوا ضا یز سو هايسجوا کیخرب وق هکر وضید هنوبقلوش هنستنزو همظعم
 | لاقى د ةت اهم لا كن هدم هروج بویلیا كنيم هدنیق|«)رکبع (فی رطتلا) ضیتآاهانونووسااهنذ
 ۱ موقرهبقل همد آی رلکدید فر طمر در نو فرط لع لمص نال رکتسعلالوخ :لناقاذا نلف فرط

 أ تپهذاذارعبلا فرطلاقی زد هنسانعع كملکود یراشید ندقل هحوق كن ەو د فی یطنو زد بف هعونتره:تفضو

 وز تصبر ابا لرکسعو اهفازطا لع در ئا لب الا ییعفرط لوقت رد هنت اتم كادر وج یفارطا كننزوسودنس

 | دق انە قل هلق راجو یر نوناخو اهرخ وا یلح هلو راذآلبطافرط لاقي دنا عمود
 افطر دند اما باقلا هدنزو ثّ (فرطم) ءانخاب اهعب اصلا فازطا تبضح اذا اهنا الا تفرط لاش

 | قرطوو اتفب لد ط ن فرظمو زدندنیعزاتریتخشلا هلا دبع نب فر طمو ردینعش یراخ مانا فررطم قلا دبعنت

 ۱ ی هت قرب هدبشزو لاعتفا هل رشک زهد دنمیاطو كهز مه (یارطال]) ردزات دع نزامنب رمو لقعم نب
 | كردي اغير طق (فیراطتلا) اثبدخ هنر شا اذا ثلا تفرطا لوشت زددنسانفم قلا ق رهو ا یکی هدنفو نبقي

 یار طتسالا )ادب اصا فار طا ىا فب راطت الا تبطتخ ا لاق رونلوا قالطا ةن راجو لر رذعمآ کت بنت
 | هدهنسا شف ناخ یکی فی زط هداروناش رط ه دعا ذا هفرطتسا لاق رد هنسا بتم كلا دع هرکتو فرط نهنسنر

 اتم شم (فهرظلا) هدیه اذا قز طس لاقبروهنسمانعم كغ دیا ندیکی و ند هركى ەنسنر و ۇاوا لوچ
 | هدتشزژو هوحند ( ةقنعطا|)ماتلا نتسلایا فهزظملحر لاسعنروتبدآهمدآرملد مانی ا دنا :اضعا هدننزو

 | هرم اتغآ اهطبخ هاذا ضزرالاق تع طب رم لاسشیردهنسانعم کک قرذلاق لز هشود ندلروکی کروک

 | وفا ردندباصصا کرد یزافخلا سبقنیا هد تنزو هزج هل ةهچم نیغ (هفط) ندلکد لمتسفرداهنعبوضرم
 || هلن هبزآ هدشنزو رتما (فیفطلا) ر دروک ذم ب نقنعو ردقلوا هففطدوخاأن ردقلوا هفهمط نالوا باوص
 | كنان یقف ناط (ضذخآا)مانبخیافیفط یش لا فیرونید هیهنسف مامانو لاق یا فیفط یش لا ةب روند
 | هیدنسف نر دلوط هلیفارطا مان یباقو یکم وا هدنرانزو باکو باعحس (فافظااو) .هلنبتغتف (ففطلاو] هبديدشن
 | نالی والشاب هکر وتیدهنشاب كم و ادوخا روید ه هنسن نالقهدنیف | هرکصن دکد لیس نسولط لو هرو شد
 | امام ئا هفافطو هفغطو ءاالاو وکلا فطیناطعا لوقت رونی د هننولط ڭا وادوخا ردن رابغ ندنش کو

 | هلی اسط انالاذغافطو هال فافط هدندنعراضعب و هژلمواهماتچوهوا هار حسمدعب هيفى قب اتو هرابضا
 | ههک هدننزو باک (فافطلاو) هدننزو باعس (قافطلا] هالعایا هثفافظو الا یافط لاش رود هنشاب هلک
 هقافط لیکلا لب اذان افط ءانا لاق رونی هک واولشابهلیدیدشت كنافو یضهتناط (ناغطا) روند هسوک ارق
 هفافطلوق ىلع هنشاب كطوا نالوا یسب رقوب هزكصندقدلوط كنلوا دلئاعف (هففطلاو] هدننزو همام (ةفافظلا)

 رشم هنب لر ناداآ كفارعو زدعضومرپهدنب رف هفوک هایش كناط(؟تفط]])رونید نالوا كنك نذل ناق
 ردصمفطو هنسع» «یطاش رونید هنسیف رهن ردهنسانعه بناجو فرظو زونلوا قالا تفط هب رع را نالوا
 ابفط هدب وا هلبحر هفیط لاش هنسانس قتمردلاق هلتفانا دونخاب هلبا لا ۍ هتتسئرارو وا

 ٥ن



۰ 

 ص
۰۱ 

 رد «ءافرط یدرفم كنو و نولوا یرٌهریغویرُو یریغصو یریکردیعونر هکر دیجاغانیفلبایبآلثاو راد
 : || بیقلترعاض ماندبعلا نت ور هلج زا رلیدنلوا بیقلتو هيم هسک ضعب هلیاهفرطو هلناتفرد هفرطو هلباه
 افقوذارادلاب امکی رماالو# افرطم موبلاءاکیلایالجعتال#و یشاروب زم هک: دید راض عب و ردفراعتمهلبقل هک یدنلوا
 هک ی رماعلاذف رطو ردند هخاورن هک نخونن رذرعاش هک ی ع نا هفرطو یدلوا بقلم نوهگیدای اشنا نت

 بالکلاموب ردندیاحصا هج ر٤ ن ةفرطو ردزارعاش رذنلاخ ناتلفل اهلصن ن دالان هفرطو ردندهعسرنب راغی

 صخر م هنیذاخنا ندنوتلآ هلکلتا نفجت ش موکه دعب بودا ذاا نورب ندشموک هلو عطق ینوزب هدنسس هعقو

 هکرونید هتروع لوش (ةفورطملا) ردن دننبدحت هفرطنب مغو ردقورعم دیس هدهبطرقرهش (هفرط دجص) ییلوا
 لوق لع .هلوا هدر هناکیب یزوکی عب هلوارکید زوکه نفرط لاجر باش بودبا فرص ندنفرط یبوز یترظناٌماد
 رظنتالوامهبلااهنیع تعحعطاذا لاجراب ةفورطم ةأرمالاقب هاواراقب هرازبغاسمناد بویمب هنفرط یو زالصا
 تعمدف "یشباهباصا|ذا ةفورطمیهف هنیع تفرط لاقي روتید هزوکش مراشپ هلغمعوط نسر و مهیا لا
 قر وا فاضمهنظفلنیع (ففرا طلا) ردندسا مالعا (فورطم) روند هر قوج قابنیرلکدیدهفن رطیئآ یرکد و
 كنهفراط (فراوطلا) رردقاب هییدنکی زوکن احرهبربثکل اع ی !نبع هفر اطب ءاجلاقیا رونلوا لامعتسا هدربتکل ام

 لزرداج نوجیارظن هی هربشطو روند «رروناجیبرب یجپاتزاکشو هنسانعم نویعرونلو | قالطا هرازوک هکر دیعجب
 هل وط هنسنر هزوکر دم هدننزو هفرخ (ةفرطلا)رونلواررظن هی هرشط ندرااروا هکر وتیدهننناوجت نالب روشود

 مسا ندنظفل فارطاو روتید هکلیاادنس لام یکی رولوا سا یخد ندنراظفل فراطو فیرطو روند هغمراتشي |[

 رونید هئ شنی رب و صوصخت همدآرب بویلرب و هدرفرب ادقمو رونبد هپ هنسن هدیدانو هرکنو بی غ هکرولوا
 فرط لاقی رددنسانعم قلوا شلوا درب ندیکب بویلوا عدقلام هدنزو هفارظ ( ةهارطلا) ریا ندا قارا

 لاقي ردهنتساتع»قلو ارك سن هطساو هنیسالعا دج مدآرب و اغ رطراصاذا سمامخا بابلا نم ةقارط لاما

 هدنقویفیدراغا هتوا یرلکدید قوا قجیادغب هدننزو هنیفس (قفن رطلا) ددعق دضیا اف رط ناکا لب لا فرط
 غب رطو ردیدآوضر هدنلفسا كل مات مامرا هدبنزو هنیهج (هفیرط) هدقدلوب یلاکدوخاب زوئلوا قالطا
 هدننزو ذبح (فیرط) اردنا لجرربو ردعضومر هدننکلع نر ر هدننزو رب ز (ضیرط) ردندباضازجاحنب
 قالطا هدالب هنن رق هبهلباقتم لابج يرلكديد حرص مالعا هد هي داب هیت كناط (فن ار طلا) ردعضومرهدنچ
 | لافب رونی هش لولب وة بح ان ق یا ف زط ق ممد او لکل اق و د هنسانعم هبح انو ناج «لنزتعف (ضرطلا)رونلوا
 دونلو قالطا هشبب و هراقایاو هرللا تدبلا فا رطاو رد فارطا یعج رونی همدآ رکو لیصاو ةفناطیا هنم فرط
 كمدارب لُخ لا یفارطاو اهڑا وا افا رشا یا ضرالا فارطا مهلاقی ردنرابع ندفارشاو ءالع ضرالافارطا

 رونلواقالطا هنناسلورکد كناسنا هلیسهین نت (نافرطل ) ردیرابعندنمرحو اب رقا هل و ماعاوهوخ او نهلاو
 ردیرایوص ردامو ردپ دارم ندنیفرط هدنوب هکی دیدراضعب هناسلوا هرکذ یالوطا هیفرط ێا یردیال لا هنمو
 ءاو دلا بوش اذا هتساو هخ یا هیفرطن الف ثالعال لاعب وونلو | هدارا یجددعقمو غیب نیفرظؤرد هتسانعم قز ت! لوطا و

 هقانلا تفرطلاقب ودهنسانعم قمالئوا هداصزمفارطا هج هقشب بویعشراق هراّناس هقان رولواردتضهفرطو نکسوا

 روند هنساپتنمو تياغو هنجوا كهنسنر فرطو قونلاب طلتخت لویعرلا فارطا تعزاذا عبا زا بابلا نمافرط
 امال توم اواءربلا یا دیفرط دحا ىلع ی اب تح رانا لغ ٌهمرلا لزت  هلها نم دحا یکتشا اذا ناك تی افتمو

 نیفرطلاوذ ردپ راکدید ضهر نیلکه کو دندمسا مزوا غونرب هل یف كنیع. :یراذملا فارطا .لیلعلازفا ااغ
 ردیا اله تعاضرد پو دیا عساو برص هد هلیسیکیآ هلغلو | یسهنکیآررب هدنحو ای وقو هدننوربهکن دنا تخت
 ههجو هللا مرکی عقاب مامارل بدلوا لوتقم هدنسهعقو نیفط هکر دییاطلا منا نییدعونب هاصقف (تافرطل)
 هدننزو لعفت (فرطتلا) هد زو تدحیدیافّرطع یر و هلناتف یدیا هفرطیزا و فر زظ یربرلیدنا هدنفرط
 تعراذا ةقانلا تفرط لاش رف هنا نعم قمالتوا هداعرم فارطا هخهقشب بویغتراق هژازاسهقانیتندوب

 رو جنید همدآ نالوازبثک یپسن فطساو هنسالعا دج هد یزو فتک (فرطلا) قونلاب طلتخت لو یرلا قازطا

 ولب رشم نکلپ بویلبا تب هرزوا تسودرب و نوت ضرب هکر وسنید همدآوللکو کی انیواوددحق دضفرظ لچر لاسقب
 ردیدآ عضومر هدهفاسملیم قلا هیدنبدم فرطو بخاصالو اما لع تشالناکاذا فرطلمنر لاقیهوا

 ندقل هجوق ك لوق لع وار دیا لقنهاعرمنداعرم بوی ار ارق هداعرهرهکر ید هبهقانلوش هدننزوهجرق (نفرطل)
 امرهاهف مدقم تبا توا دحاو یعرمیلع تبتالیا هفرطهفان لاقي هلو شغافوا بوشآ ی راچواكنبراشید
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 اا TE هد هاب كناط هدنو نکذ ینساکر وند هلام pants ندیکیو ند ندهرکصو |

 | .تشالیا فرط نالف لال. هیلوایماود هدتعلاو بک یک مط سعش هل خلو اروناضوا تاج ندتقلا هلا ؛

| 

 سس سم
 ل

 هزه (فاعطالا) هنسنانعم هر رخ روند ۳۹۹1 جالون ولتا هدننزو فس (تمیخطلا) ردکمد

 TRIS هدننزو ءارج (مانحطلآ) فیل اذختااذالجرا خطا لاش ردهنسانعم قعابهفیخط
FSهدنسوشرف هکر ديما غ اطلزفرب هلپسفو یر سک اط (منخط )فنالاءادوس یاءافطناتا لاش  

 : هنخط موب :E موخههرزواربما مان ءامسلاءام نب رذنم نسولاق عوبربونب هدن اردراوراراسهعچوروبق
 جربز(تیفخرطا او )ضخرطلا)ردروک ذم ید هدینب هدام فهطو ندنداصا ( دنضطنا) ردقو رعم

 فرح (فرطلا)رونید هنوق زتکو انف كب لوق یلع روید هذجف نایلوا ل ئاس پولو اهقفوب هد تنزو هجری زو

 .نملعمج نوعتیح الص هغلوا عجو دحاو هلغلواردصم لصالانوبو هنسانعم نبع رود هزوکهدشنزو
 رونلعچ هرزوا فارطالوق یسع زما عمجو هن هلسغلوا سنج ما عماج یرصب یظفا فرط هدندنعراضهب
 اید هچ :نومکتآرد هدنس ه هاه یرازوکنیروص دیبا یدک ی ۍکبالواو ریبجها لازمر ندرف لزانم فرطو
 ردن راښص ند کوک برد کرد هدنر یس هسهج بكتروض دا هجو ردباع ولسط م دیفب

 |: رد هنس انعم مروا هچاجرط هلبا لا فرطو رد فراغت هلبا هف شط هدسنتیپ موقت لسما روب زم لزم
 ۰ ]ا یافرطلحر لاسعب روند ذمدا هداز یننک لابی وص فرطو هدم هبط اذا یناشلا بابلا نم افرطهف رطلاقب

 | ردفا جیو موقرب هدنفرطونو هاهشمیا * ثلا فرطلاقب روند هنتشاهتنمو تیاغ كنهنسنرهو میک

 | قراقایف دوخان قو ب یتغاپقزوکو هدرو هفرصاذا افرط هنع هفرط لاقب رد هنبسانعم كلبا درو فرص فرطو
 لوفتو انفجلرخادا هنیع فر طوا يلع هبنفح دحاقبطااذا هرمضب فرطلاش ردهتسانعقعانس وا

 أ | لاقتت زد هنسانعم قم راشن هلغمردنقوط هنبسنرب هزوکو رد هیاکووبو اونامیا فرطن نبع منهنم تیقنام بزعلا
 ۱ a SE حراش لوهخلا ىلع هنیع تفرط ل القبو تعمدف ؛وشیاهیاصااذا هنیع فرط
 ۱ ۱ نالوا رکو لیصا.ندنرافرطر دامو ردن هلیممک كناط (فرطلا) ثّرظناذا نیملاتفرطلاش یدلیاذحاسم
 | نالوا سنج كابو یوص ند شاب یکیا كلذ ن يفرطلاع رکی افزطوه لاش رولک فارطا یجرونبد همدآ

 ۱ ۱ آن البک لپ یسنجفصااخو فورطلبخو فرطسرف لاسقب رولکف ورطیعج كنوب رونید هناوبحتاسو تآ
 .. || قالطا هغازمسق رذصاح فصو صوصحم هنآ كکرافرط یر عو روند هنآیوصیشاب یکالوفیع زوئید

 ]۳ ا نن ا هاب ات یکنالاو فی یمن

۱ 

 لج لا روند هب هود ثلکرا نالوارذپا لفن هغالتواندقالتوا تویمزوط هدقالنوارو هال بجا دبصک لع

 | هدانعمو ,روئید هبسک نالوا یضرعو ثداح بویلوایتاذو یدققرمثو یعرهیلا یعرمنم لقتنی ناکآذا قرط
 ۱ کر وند همدآ لوشو فرشلا ثیدح یا هایت ق بفرطلحرلاعب ندیفخندنظ لفرط هدنبزو فتکهکابوک

 | فرطلجر لاق هلو اردنا وزرآی یسملوا تانتسیدنکب ودیا ثیغرو لیم هثب هبش یکیدروکر ه هللوا یللکوکق انب وا
 | نابز نر شو تب شوخ هکر ونید هنوئاخلوش ٹیدخ ا فرطو نکا "بجا الا اثتشیرال نیهلابیغرایا
 ۱ تی ةبتتبیح ین ها فرط دارا لاش فی را4واراکشهاوخو هتشآرابتخای زاندیشنا مالک هفلوا

 | لا شاوا لثان یکی هدرا وپ هدننزو نسخ (فرطلاو) هدننزوربما(فی رطلاو)/فراطلا) دععسنه هفرطستسب
 | دج تپ رطو ردب رللباقم دیلتو دنا رلنوب ناری ثیدح یا فرطمو فراطو فرط لام لاقب رولبد

 ۱ اشو هب هویج ردانو تبرغو دیععا .دضیا فی یون لای روند همدا نالوارمثکی سن هطساو سی العا

 ۱ یربنعلا مت ئ فب رطو ندا لوق لع قووم ود بات دلا ن فر رط زدند یما سا فب رطو روند هپ دتل

 حج نان رل طفل فب رطوفارط هلم كن اط (یفررظلا )رد هاو |! فیعص ندد باهشنفبرطو ردن ردندارعش

 یییدلوا فراعتم درب الزم ناساوارکد هفرط نیما نیبنکلردیسا لیکو کر هديا و هرم 2( طلا زولوا

 ۱ هر هطقن ندناو:یزمرق نالوا داخ هدزوکی تند هن داخ یرظو دوخلاب ند سل هفرطو ردم او ازت دا

 ۱ نکربوواوا هما هقرظور ولوا ترابع ندنکنجرب نیابهبوبلواقارطا هکر دیدآ فر صوص هب هودو روش

 | سنج هدنزو لاره (افطلا ) نیعةف رطنقراقناملوفن رد هنس انهم قان وا دوخاب وب یرلقابق لزوک
 || رکت خردهدسنراف هکر دب تسلا اغا نایاب زدی لکدید لا نصیب رولوا تنص یر کرد ارش

a > 

 راربد
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 هد دنزو روبص (فوفضاا)رانلایا اف هعباصا مضاذا ییطضا فض لاق رد هنسانعت قضا توتوط

 نبللا ةرثکیا فوفض هقان لا قب هلوازولیغاص هلجوآ نج آی راهم هلغلوا ولدوس كب هکر وند هیهقان لوش
 هتفضفضو موقلا ةفض لاقب روید هتعاجو هو رک یدو هد تن زو هبدید (تفضَفَضلا) فكلابالا بلال

 هکر ونید هنس هرس زازغرم نب م هلباراهز | هکرد هنسسانعم هفیفض هدشنزو هنیفس (ةفبفضلا)'مهتعاجج ئا
 هغضذوانبهقلننم یاانفیفلوا نفیفض نموه لوقت هنمو روند هبهنسن شکر هدشنزو رها (فیفضلا) یدنلوارکد
 لاس زوتد همدا هرهبی ندکآرداو لقع هدشنزو هیاعس (تفاضصلا | هیتعاو هتان یارومالاهتب زج ادا الا

 قدب ږولوازوب هدنکنرلوکه کر دیعسا كجو رب هدنزرط هنکه لی ادا ض (تفضلا) هل لّمعال یا هفاتفضوه
 هنسنو هدست زو لعافت (فاضتلا)هدننزو هدرق رد هففض عجب نزابف بوشک ندب هلغلوا كانرهزردبا عمل
 كمدآرب وهرغو ءاملا یلعاوعهج او اوزنکاذاموقلا فاضت لاسقب رد دنس انعم كلبا یتوشواهلماحدزاو تک رزوا
 مارمو تجاحو مه هلعقف كيم (ففوضلا) یهلاوحا تفخاذا اوق اضت لاقب رد هنتساسنعم قلوا هعفوپ نلاح
 رد صم لصالاقردهنسانعم نام٣ قدوق هد زو فس (فیضاا) ةجاحو مهیاهفوضم هل لقب ردهنسانعم

 هنیومورک ذم فیضو رونلعج هرزوا نافیضو فویضو فایضا هکرولواهاکورونلوا قالبطاهعجودرفهلغلوا
 رواواردصم فیضو ةفيطو فیض ةًأرماو فيض لاجرولجر لقب روسنلو !قاطا ید تی اتو روتلوقالطا |
 هدشنزو هباک هفایضو فیضو تضاحاذا فیض فیضت ةأرلا تفاض لاقب هتسانعم لدروکضیحت نوتاخ |
 ماننورح فيضوافيض هبلعتازناذا هفایضو ًافیض هفیضا هتفضا لوقت ردهنسانعم قلوا نان هبسکر |
 هيلا لاماذا افیض هيلا فاضلاش رددنتسانعم كلتا لیمو ردندسانمالعاو ردیعسا تكسرفرب ندنلسیزكسرف |

 لعفت (فرضعلا) ضی احیاذغیضیهلاسقب دونشید هیوتاخ ض احو یدنلوارکذ هکر دیننوم كفيضا(ةفبضلا |
 لاقت رد نسا نعم كما لیمو افیض هیلع تلزناذا هتفیضت لوقت رد هنسانعم قلو! نام همدازب یتوب هدشنزو |
 ْنونصس ( نوفیض) هنج یاهفیضقوه لاقن رود هناب هلبرمسک ك دان (ضیضل) تلافاذا مش تعلضت |
 هليو یضف كيم (ةفیضلا) ردشایا تیاور ندییارعا نیا نوفیط نب كلم ادع نيد یدندیفاسا هدو |

 داف كنافو لداض ( نفیضلآ) نزحو مه یاهنیضمو ةفيضم هتذخا لاسقب رد هنساضعم نزحو هودناو هلص
 هدیسراذ رولک هجر رب هتفایض بولبقاسط یک یواولورعو یکن ون هنغربوق تفیضهکر وند هفدآ یقوأق لاسط |
 | الفطنم فیشلاعم جم نموهو فیضال نفیضوه لات رودیارببعتیتوب واو عشان دیکر با بقو سل هباک |
 ردهنسانعم كلا لیمیندوب هدشنزو لیعفت (فیبضتلا) ردنوخأم ندنظفل نفض هدندنعهیوببس کید جر اتش |
 یتدوب هلب سکته (تفاضالا) هعلمااذا هيلا هتفیضلوقت ردهنسابنعم كمردتا لیمو لاما ذا يلا فیض لات ۱
 لوقت رد هنس انعم كلا * یعتلءو رطضم هل هنسنرب و هتمااذا هتفضا لوش زد هنس انعم كمردتبا لیع یهر |
 هلتع سو ترذخو تقفشایاهنتفضا لوقتزدهنسانعم قاق هشفدناو توخ ند هننسنربو ها اذا هیلاهتفضا |
 هرزوا هنسنر و تررفیا تفضا لوقت ردهنسانعم قججاقو تعرساو تودع یا تفضا لوقید هنسانع كلی
 یدآرب كن هفاضا فلوم هکریدحزانش نفرشااذآ ؛وشلا لع تفضا لوش ری هت انعم قلو "فریشمو هلاوح
 هل ترابع افیض كيلع هتلزنااذا هتفضا لوقت هدج ابصم قح یدالیا توکس ندنسانعم قلعفوق عي كليا نام

 افاضم هثبآر لوقنرو شید همدآ شل داشوف هلبارکسعقارطا«دهاکنخ هل. کیم (فاضملا)ردهوس ناطر مضم
 .عزب فاضمال اوهام لاقب رونید همدآ نالوا نم ءندهرکص بویلوا ت دموقرلدصالانو ترا یفهبطیچ اقا
 ]| وید هیسکنالوادودغم ندنس هلبق بوئلوادانساو تبشناک| نکیا کد ندنتریشعو رابتو موق مدار و قام یا |
 هدننزو ثیفتسم (فیضتسل )ام یا یناضموهلوقترو نیدههانم و ايمو مهبلادنسم دا یه فاض موه لاق |

 یاهلغفرعطل اف رعطاا) ءاطلا لس _صو رود همدآ نالوا هدنیلط تناماو نرصن هکر دیفدا نحو

 رو کید هغی هج هقفو ورو تد هج ال وهج هقف وي نالوا هج زوط ند هدیصع هدنرانزو هجر زو حرب ز هليا همهم |
 ]| ندسیدع نا هکردتغل هد هجم یاخز وند هدولب كسکو يمد تغزو تام (قاعطلآ) روند هاته م هقف وو |
 ردکنالوا شمالبق بوی رو یلق لوق یلع هیهصغو عال ینوکس نا چم یانو یف كناط ( ف طلا) ردی ور |

 كسکوبو رو شید هدوس یشک او بلقلایشغب مهلا نم ۍئوا غیا فط نیشغ لوت روند ههودناو هصغو
 ندنغلارا هدننزو باک فاعطو فاغطو رو تد هیولب لک وب یتسفون دزو تاع (قاعطل) روند هذولب

 . رادولب كسکوپ هکر دعج ندنظفل هغ فاذط هدننزو باتکل وقیلعروید هدولب هقفوب نفی روکی زونلوک



۷۹۸ 

 . |[ كيوتکم باتا فاعضاو ردف اعضا یجب تافعضو ردعرفتهیمشف لئاسمهجخن هئم و و ردقوب تجاح هز وجت
 || هروطس ءانناف ینا باستکلا فاعضا قوه لابی ردررب یفیدنلت اق هکر دنرابع ندنسنیش اوحو روطس هاست

 | تكف (ضمضلا) ردیراناق كند کا یوکر دنرابع ندنرلککدوخاپ ندنساضعا كدب دا فاعضاوهیشاوحو
 ۱ ندهنسانعم قلق فیعض هلی ر سک« كنهرمه (قاعضالا) ةفعض مئا فعض باث لاق رونلوآ قالطا هایت ەقف ول كب

 هفعضا لاقي رد هنا نعم كلبا هدا زو مض یحد ردقلوارپهرزوا هنسنر و افیعض هلعج اذا ضر اهفعتضا لاب
 || مما كتوب هتیاد تفعضاذا نالف فعضا لا قب رد هن انعم قلوا فیعضیس هبادكمدارب و نیفعض هلعجاذا

 | نالوا فضی ادب مجرد افعضم نکنم یخ ف ید یو هدشزو نسحرد فعضم یا
 وف یراهب اذن هربسب نوربسب نادار. دبا حصا ىلع ريما فعضلا هنع هللا یضررعلوقونوسلیا عوجر ||

 مولا فعضا لاقیردونسانعم قلوا فعاضم فاعضاو رانوسلوا عبات هنی بس كرانلوافیعضیراهتادرانلوا
 ردفلوا عضم نالوا سابیق هدنون روید همدآ شعلق فیعض (قوعضلا ) یمافعوضاذالوهجلا لع
 || لیعفت (فیعضت ) فوعضم وهف ضرما هفعضا لا قیف ردغوصم ندنباب یاعفانانلوارک ار زهدننزو مرکم
 | فیعض, د هنرن و نیفعض هلعج أذا هفعضل اق ندهنساسعم قل ەداب زد ردقلوار هبهنسنر ید ول هدنزو

 ]| كعد ر دن عض نعب كلنا تبسن هفعضیمالکو ثیدحرب وافیعض هدعاذ| هقعضلاسقب ردهتسانعم كاا دع

 ]| ایک درج یکی کت بیت رولوا منا فیعضتو فعضلایلا هبسفاذا ثیدخا فعض لاقب رد هتسانعم

 ید نلتمرب هرزوا هنسنرب دوپ هدشنزو هلعافم (ةفعاقضملا) دنسانعم ایل نالج رونشرد هشغ یرلقدناف

 ]| ندنیعضت یون كن هفعاضم هروک هتناب كحیزاش نیفعض هلعجاذا هفعاضلاقب ردهتسانعم قلق هدایز

 دی و لا قب زود ههرز شاروکرش کیآ مش کیآ یر هقلحرولو | لوعفهمعسا یظمل هفعا ضمو ردغلبا
 || یدننوارکد هکرویضید همدآنالوا فیعضین هیاد هدننزو نسحم (ضعضلا) ناتتلج نیتفلح تصسن تناکاذا

 || فاعضتسالا .ترکوهتمضتشفدق ناکاذا فعضم لجر لاق رو نیدهمدآ ناوارف تارا فعوالرتو كلفجو
 هد زو لعفت (فعضتلا) ,افیعض هد اذأ هفعضحسا لابش رد هنسانعم كلی دع فیعضیب هننننرب یخدوب
 ]| دی ففضتم فیعض لک ذی لها تیدطاةنمو .هفعضتسا عع هففضت لاقب رد هنسا تعم فاصضتنا
 ]| فیعض,رطم هدتننزو هبمطعم (ضفعضلا) لالا دئانرو رقفلل اییندلا هيلع نوربعبو سانلا هفعضت ىذلا
 || دوخاب یلثمر هنسنز هد نرو لع افت (فعاضتلا) فیعضر طاها صا یا هفعضم ضرا لای روتیدهب شما

 | ةف( ةفبضلا) ناکام فعضراصاذا ىلا فعاضت لاق رد هننسانعم كل هدایزردف یلاشما دوخ اب یکا
 .كلذو لقب نم هفیغض لاسقب رو تد هراز نالوا هتسارآ هلباراهزاو تاسبن نوک نوک هدستزو هفیعضولرادیچم
 | فو لقن هل لای رد هنسا نمم لايج ترنکه سیف كنافو كلدابنض (تففضلا) بنت ةرتضان ةضو لا تناکاذا

 | لا قو هززوا ماعط لوف ىلج رونبد هکلبا لو انت هج راپ با سان بویغیا لک اهجزککاب یاعطو لاسیعل ةنکیا |
 انتلاوهو فضل سحالایطو ريخ نم عبشب  مالسلا هيلع هنا : ثیدحاهنمو حراسشلا لاق روئید هکعنوا
 || دد هنساضعم نان ماحدزاو تاشو قبض فنض هکیدیدراضعب و ماعطلا لسع ىدب ال ةرنکوا سانلاعم
 | هچاطیاففض هان زچ هنتسابنعم تجاضو رقفو ردترابع ندقلوارتک ارا هدنروخ ندمابعط لوقللعو
 || دوئید هغلواهچزآ ندنشولظكبع واهنسن نانلوا لیکو زو تيد هغلوانوب زو فیعضو ردهنسانعم هل كموباو
 کید خراش یوپشید هنسلوا ج ذزم بوش ثاملخ هرزواوصو روشد ةغلواهجزآنذ هنسن :ولط ره اضلطمو

 | ددصم نسب اوجدزا اذا اففضوافض ءالاوا ماعطل | ىلع موقلا تفض لاةيالثمردردصم لصالا قضقضءدانعموب |

 ]| تود هنسانم قوشقص هرکر سا هززواوصرد هرم ءاب دلیعقف دانم( نفض) رنو امسال سو
 | تداول اتفضو .هنیناب یا هتفضو رہنا ذفض لاشب ودخل هد هلپرمسکلداضرونیدهنینبیق رګ ویداوو كره
 | موند یک پوطاند ھر دادا کد وسد هنکوا,لبس داسا ةفضوز هلخاس یارصلا ةف وا هاناجیاموزریطاوا
 || شیکک یزلکزما لنساهمو ردنرا ع ندنتعاجو هو رکم ولا هغو ردنرابع ندنیوص لید نالکی رهلبنآ
 لافیارونید هیوص نانو ماحدز اهدنرزوا (فوفبضملا):هتعساو یا بضشلا دنض هانی لاس ةب روتلوا یالطا هنویق
 لز لا هو ند نږ نس انعم تشو قیضردتفص هلیصف دات (فضلا) هيلع م دره یا فوفضم ءام
 لّوالاپاتیلا نمافض هقفانلا فضلا ردونیس انعجقعاص هلجو | نهم كيهقان تفضو هقيفر ىا لاخحا لیفلط
 هشت !قروموپ یراق هببکش ووشو و هع جی اذا عشل بغض لب رد نستا ستم كمردکر و اهلکهفکپ ای لخاا نا
 با 2 ۴ تا حج

 بوتوط ۱ ۰
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 ۱ نوچ راکدتیا ارغ هدفیصمسومراب رع هلغلوا ییقوم دز و فزب مور دالب,رونید هداهجو هوزغ نالوا عقاو هنفرط
 رونلوا قالطا هب هربخذ نالوا ولج هدنمهومزاب و مورلاهورعیهو ةفئاص) نوزغب مه لاق :یدنلوقالطا
 | وه ىلع ضرالا تفیصلافب روند هرب شهاب یرومب زا هرزوا نلصا (نفویصلاو) هدننزو یکم( ةفیصل)
 رق هنلاصص هکر وند همدآ لوش هدننزو بارم (فایصل) فيض)ارظم اماصا یا ةفويصمو هفيض» یهف

 هر نب هرکصند هراس یضارا ینابنو طم قح جو تب اذا فایصملججر لا هلو شمالیا لهان ةیجیر رس
 نالوایسب رواپ هدننب هلی دارای م هفیصمو فیصحو فایصحو تابنلاةرخ ًاتسمیا فایصمضرا لاق لوئید
 لاقب روند هرب نالواراغب قوچ یروم# زایو اهدلواهعمیا دفیصمو فیصمو فایصم ةقان لاق رونید هیةقأن
 هلی یسک ان هرم (ةقاصالا) ردندسان مالعا هدننزو نوصج (نوفیض)؛فیصلارطن | پازنکادا فایصمضرا

 سس

 قوا لخاد هنمسومزاب و ربکلا ىلغ هلدلواذا لجر اف اصا, )اب رذهنسانعمقلوا یدالوا هدنمد تاپ یا |
 دنع هللا فاصالوقت ردهنسانعم كليا لب وعو فرصو فيصلا ق اولخداذا حوقلا فاصالاقن وقهنایشانعم
 قفیصل ینافکیا اذهیفیصلوفقت ردهنسانعم كليا تیافکه تنومزاب هنسسنرب (فییصتلا) هفرصیا هرس
 اوفاطصاو ناکلاب اوفيصن لاق ردهنسانعمقلزاب هدرپ رب هدننزو لاعتفا (فایطصالاو) هدننزو لعفت (تفیصتلا)

 هکر وند ههاکتماقا صوصخ هنمسومزاب ردناکم سا ندفایطصا هلص كجم (فاذیصل) فیصااق هناوماقا اذا

 رد دنس انعم لای دقع هلماعم هرزو فیص مسومهدننزو هلعافم (تفیاص1 ) روذيد ید فیص هرونوارنعت الباب
 لاش روناو !قالطا هبهلماعم نالوا هرزوایآ هرهاسشم هک ننک هلداعم نالوا هرزوا كلا تسدخزایربالثم
 ردعضومرپ هدنب رق علل هدننزو همان( ةفارضلا) ةهجملا داضلا لس صف فیصلا لغ ىا نام هلماع
 هدضننزو فتک (فرضلا) هتزکیاربخ ةفرض قوه لاسفب ":ردینسانعم رخ تکه دنزو هفرغ (ةفرقضلا
 ندلابج راضحسا لوق یلتعزد هفرض یدزفف رول شد هنحاغاربخفا

 بو هدراقاربب و هدک کوت هکر دیدآ ریش

 یشیدنکلردلوک امج رکا رولو یشع رّو دمو یصی و قآو كجوکی کی بتا طاجو زولوا هبیش هرضشیراکدیدا

 هغل رسا اجو دغازوب ز هنبتعفو ليمو یلدا ض (فعضلا) زردیا لک | خف نویمو شوقو ناسفارردشاسق
 رکفو یار هلیعخت دا ض هدندنعراضعب و ول دضوهو فعضو فعضو فمض هیت لاق رو شد هکازتیرفو ||

 كداض فعضوفعض هندبقو فعض هبار ین لاسقیف ردصوصحهغلن ون ز نالو 1ة دن دن هلیضاداسضو هداقعو

 نمسلاحتو زتسرفو نویز ردرآ ردصم هدتنزو هیهارک-(هیفاعضو) هدسنزو هفاطل (هفاعضو) طو یف
 | لوالاو سمانا بالا نم هیفاعضو هفاعضو افعضوافعط فعضو لح زا فعض لاش ردهتشانعع قلوا

 هبا فعض ةغل بم ردهفطن نالوا هیناویح هدامیعب "نم نم یا (فعتض نم یکفلخ) لات هوقو یوقلط

 هل عضیرّزاسو هلک ءزجو مصاع یو و ردردقم فاضم دوخاب لو ام هبا لعاف مسادوخاب ید اشلون ||

 | | افعض مهفعض لاق رد هنسانعم ققلاغوح هلکلبا فعاتتطم ید دع کت نشر فعضو زایدلنا تارق
 روض فوعضااو هدفنزوریما (فیعضلا) مهیلع فعلا هباعصالو هل راصق هک ذا ثلالا ایلام
 .دولک فاعض یراعج رو نده و نوب زرد رافصو ندسماخ باب هدننزو نازک (تانعضلاو) هدنشنزو
 | دزلک ق اعضو هدننزو یرکس رولک ی عضو لتا تفر ولک هن وضو هنتتزو ءامرکرولکءافماضو هل ننک ماش

 | کاوه یحی هاوه هل بتسب یا ءافیعض ناسنالاقلخ -یابغت هلوقوزد فوعضو فیض یوم ەچ
 | كل لات هلوق هنمولبق روید هیات باویعا هدنتفلریج فیعضو ردولنوب ز هدب و تولغم هان

 | دونوا ریحت قو یزدقاواپ هکر وید هنلف تا هنسنر لب رسک دانم (فعضلا) ارس ئا اشیعضاتیف |
 | دوصقم هل كشر فعض لوق لغ هال یا هافعضو دلش یا غلا فعض لاقرب هات نیت

 | نسصا تلنلغفل:فهضاریز راودنادارم لدم حب واو لثه نکا اراربد هفعض كلالثمرولوا لماتش مدا ةو لک ||

 | هتسلوا تلاسطو لئام هتوقو هک هدایز هتبلاهنسف لفیحضو نون ز ىن ەقيقڈو زد هم روض عراه غ ابار یتبطو
 ی ی

 ۱ هکر ای هللاذعوب نوصخیاذلوا هبکتر می شفت تاذ ةر کر یعب الثرى حا ناش یشلا لا لع فعاضز ناتو |

 | د لوا فاقع جوا هک هفت یکی ارجز ةنکیدلبا شخ باکیرا تولوا ن توبن ادناخ' ەذاغب زول وا ترن بافاع
 | ا حوا ها مش یاش یکی اهقبشر هززوا قلوا یونوفم كت هفعان و زونلواتناذغت هلا تاذع 4کوا دوغا
 . || ددفلباییو هفت هفصاضم هرکه نادر شرونو لات ااه جزا هموار تن هد زەن اطا |
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 تستی

 ففنصمرهش لاسقیزوسلوا بفصو هرچش نالوا باب ییکو بطر ییک كنب لا ددوخاب كنب رویم هدسنزو
 لاق ردهنسانعم قلوافیسیرد كغادود هدننزو لعفت (فنصتلا) بطرو سبا نم ناتفنص هبفام ناک اذا

 قاربالل رطفتاذا تبنلاو یتطرالا تفنصن لاقت, ردهنسانعم قملقارببتا بنو جاغاو ترشقتاذا هتفش تفنصت

 زوغوا نفی افوصتدحو ءاقرخ#لثلا فو رد ص خان دفوص هفوص هلبااهو رونیددک هلی لداص (فوصلا)
 یشان ندنکیدلیاهابتو داسفا لغلواهرهبیب هدقدلوبیوب هتبلاتروع نیل عْاد هکوب ندنلا یدلوب لوب یراق
 تذخالوفتو رونلواداربا هدنفخ هسکندیا هبنو فلت هلکمالبب یس هرادا بودیاتباصا هلامرب روب زم لثم
 هداروب ارهق هتذخاوا ءاعچج .هافش وا هافق ةرقنیف ی دملا اهرعشبوا اهدلجتیا هتبقر فاصبو هتبقر فوصب

 فن یخد ندفئاص ردهیانعم وب ید فافو فوقو فاطو فوط هک هتنردلمتسمهنسانعم فوص ید فاص
 یسافق دوخاب مدنوط تولاروأق ندنسلرد كنو كن نیروکذم لاثمو رونلوا لامعتسا هغلابم ردلعکقلوا

 ردکید مدتوط هلفنعو رهق دوخاب مدنوط ندنسافق عومبدوخاب مدشباب ندنحاص ققراص نالوا هدنروتج
 نوستوط ندننویب رک ردیا لامعتسا هدکد لش هاک ان نکر ونلوا نظلکد نک ك عشت ندندرآ كن هسکربیمالکوب
 ااو تفم دوخان هدنلحم كعد یدریوهلجج رارید هتبقر فوصب هاطعا راب رعو نوسنوط ندنرب راس رکو
 دان رم نب ثوغ لوا هکر ديبل یردب كتعاججرب ندنسس هلبقرضم هلیعلداص (هفوص) هدنماقم یدریو
 یدیاراردپا هضافاو هزاجا ندنافرعی ًاجحو تمدخ هب همر کم دبعک هدننامز تیلهاج هروب رم تعاجردهخاطن
 ۱ هژاجا لوا یدیا ررغاجوبد هفوص یرپسچا هلبا دن العا بوقلاق یسب رب ندز روب نم هرکصن دفوقو هدنافرع

 || اد هدننعخزاج هجا اجاب ءرکصندکد لبا هزاجا یدلوا یدیا ررغاجوبد ف دنش یربجا هرکصندکدلبا
 | كب ښنمیک ی طالتخ او كشت كکوب بولو عن ندلنابق فارطا هموقرم تعاججهکرایدیدراضعبو یدیاردی
 | لآ نالوا باوصرد مهو ضخ یلوق 1: انافوصلاو زیجا لافب ح2 رعاشلا لوق هنمو كني رهوج یدیارارولوا
 | ةو عج هیاو زا دسعب یروب زم تیپ دبعوبا ردهفاطرب ندنتعاجج ةاننم دیز ندعسونبرلنا هکر دقلوا ناوفص
 | ردیعارصم# یعففوم فی رعتلا ن نوع رالو *یردص كتبو ردشلیا نایب هلترابع ناوفصلآ نم كلذب مت اقلا

 دوعق (ضووصلاو] هدنننزو فوخ (ضوصلا) رریدیخد حوعاو ززفناوناکآ هکرد_بقل كسرفرب (هفوصلاوذ)
 قعاص ندناشن قواو فوصا ذراصاذاافووصو افوصشکلآفاصلاقب ' زد هنس انعم كملکوب نویف هدننزو
 | فاض لاق ردهنسانعم كلبا ليم اکیرب و لدعاذا فیصی و فوصب فدهلا نم یهسلافاصلاقب ردهنیسانعء
 | رای فاصو عفرلاب فاصشنکلاقب روند هچوقولکوب (فئاص)او]( فوصالاو)/فاصلا) لاماذا هجو قع
 | یقالتخا كنطفل ینضاق یزانزوض ر جو فرو ر دبیفتح فئاص فاص هداروب فوصوذ یا فئاصو فوصاو
 ]عیار بالا نم افوصشیکلا ف وص لاعب ردهننسانع,قلوا ولکوب قوخت كب نوبق هلنبتتف (فوص]ا) ردیبک
 || ددهیافوصیوم روند هجوفولکوب قوج كي هلی لداص (ینافوصلاو) هدننزو فتک (فوصاا) هفوصزنکاذا
 | هلی سک كن هزه (عفاصالا) رولوایراب وت هدرخوریصق هکر دیدآ تان لوک ام ولر د رب هلبع لداص (دنافوصلا)
 | دد روک ذم هدنیدج کرد نیما لد ًاصنبا (فاص) هلامایا.هرش نع هللا فاصا لوقت .ردهننسانغم خاص
 |(فیصلا) یدیافاصیلو هلا دبع ین دوخاد یکی اقر د ناص یم سا لوق لع یدنلوارکد هدنتس هدام دیص
 دسا كبش هکردنامز یییدلوا ینا هدهجبرد تی اهن تناوهردفیصص هکرد ہنس انعم طبق هدننژو فیح
 قارود هدهلبنس دساو ناطر كبسه هکر ونید مات |نالکهرکصندنمسومراجم لوق لع ردن دمینیدلوا هدنجر

 | ع اض لم 385 نبللا تعبض فیصلا و38 ردفایصا یمچرونید ناتسبات هدیسراف رونلواریبعتزام دیکرتردماکنه
 | یکردبو هردب دولک فیش یجب كنوب یکه ونش رد ص خا ندنیص هدننزو هرمت هنیصو یدنلوارکذ هدنسهدام
 | فیص هب ماقا اذا افیص فوصب ناکلاپ فاص لاثب_هنسانعمقلوا قم یعسومزاب هدلحترنرولوا ردصم فیصو
 یدهاانعمهسلا فاصلابب ردتعل هدهنواو هنیسانعم قعاص ندناشن قوا هلی اداص .هفوصو فیصو

 دارا إديك أن ىتظفل فیص (فئاصلا) ردندلاجر مالعا فیصو افوص فوصی ىف :غل ةفويصو افیص فيضي ||
 فث اص فاصر دلمتسمهنسانعم یمن اك یاصو فناصو اړیکو ت فئاص فیض لاق یکر عاشو رەش رونلوا

 رد راج هلغیفختو هدننزو دیسس (فیصلا) رديدا عضومر فئاصو احیا فاصو فئاصموبلاسقن ردیقفخ
 روند ید ینیصردل وا یابنعم یدارم نقص هدارو روند هزوم)ناغا هرکصن ذعیر دوخا هدنماکنه فص

 مور (ةفئاضلا) عبيرلاد ب وا فيصلا ىف ىي رطلاوهو نيصلاو فيضلاو بفيصا] هللا منهافسلاقب .هلتسن
 سپس
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 قلوا نسلمرح بویلوا یرابتعاومقو هدننابیوز نوناخو هتکربو هام لقاذا عبارلا بالا نم افلص ماعظلا
 نیدلا ین رکتب نم یا# فلصب نی دلا ف غب نما لث ا هندو دنع( اذا اهجوزدنع ةأر لا ِتفلصلاق دهنسانعم
 هنسفن یدنکن امه یتاندولضف بودبا بصهتوربکتو راکناهسان هدنناب نیدرمایتعب منم ظ2 1 سالا یلع
 هترساعم ننسحو تذطا خم هسانهلکسم هنید لثه و ر او  ییحو تناکمو عقوهدسان بولق كالو ا هدنتروص کلیاربضح

 فلص لا ردهنس انعم كابوسیزوس یتیدنضوخ هعدآر فلصورونلوا برضهدنضرعكلبا قي وشو ج
 تساکو دشرو تفارظ یشان ندنغامدو ربکلوق لع كمك ا بودبا فاذکو فال هدوهبن و ةرکیام هل ملکتاذا هل
 زواجوا هدنعسیل ام ح دعت اذانالففلص ل اقن ردهنتسانعم كما اغداهدا زندنسهبت :رمیدادعتسا اوت ردقا هدشا

 زويد هنوناخ نابلوا قمرحو عقو هدندنع یبوز هذ شزو هحرف (هفلصل) رک كلذ قوفیداوفرلشلاردق
 روند هی وک رزه نالواردیا فاذکو فالینععبو هدوهن هدننزو فتک (فلصاا) رولکشالضو تافلتع یچ
 یراکس رولکقالص یجب روتشد ١ هراکدابنالوا.هدنساعدا تناطفودشب ترو تفارظنورب ندندادعتسا رمد وای

 نستذلو لیقث یا فلص هانالاق روند باق ی هق واو رغا فلضورولکنوفاصو هدنزو :اعصرولکءافاضو هدننزو
 ءایللذخالا لیلقیا فلص ءانا لقب رونید هباق نالاوصهجزاو هارعطال یا تلض ماعط لای روشی اهقاعط

 تحت فلص برا لث ا نمو ءامالیلق دعزا ربثکی !ففلص باح لاق رود هدولب زآیرومغب قو یدعزو
 تفالهدوهس دوخاب هدنفح لی نالوا لّوعهدوخاب رونو | ترص هدنفح هسکنابلوارداف هعاما یادی دم $ ةدغازلا

 ندلوایاسنغم لرکر ولواردصم هکر دقوا هلنبتحتف یبطف فلص هکرید حراش رونلوا برض هدنقخن ندیافاذکو
 هد رسک لزاداض ةلياه (ةءافلصلاو) هدنشنزو ءارج (ءافلصلا) رد ردصم ندنسانشعم هروکدم ناقش كك

 كافلصو فلضصا هدندنعراضحب و رونید هیابقنیطابنالوا رار هلبارب لوق ىلع روشبد هر نیلاقو ك یخاریطزراد اجب
 زونید هثناب ور نوش هدننزورمما ( فیلص)ا) هل یسک كناف رولکینالصو فلاصا یعج نوش دسر تاون و |

 هنبراجوا یکیا لراهغروبق نالوا هد نا یکیا تنویب یرغوط هشابنافیلص لوق لع رو شبد ناغیلطهناپ کا
 كنا تیلهاجلیها ريدا غاطرب (فناصلا) رو تد هراخاغا یروقرا یا هدهک کیا یسح هنلغب هفوروتشد
 قلوا سفنلا لیتو ناجا رکی بکش وباک سکر لب رمسک کز همه (فالصالا) یدیاراردیا فلاظو دیه اس دنا
 ردهنسانعم قلوارسربخ یعیرطالیلق هکر و هسفنیا هحورتلقناذا لج زا فلا لاش ردهنتسانعم
 هدننق ییوزینوت اخو هضفبا اذا االف فلصا لاقب ردهنسانعم قلبا ضذبو هزخ لقاذا لح زا فلصا لات
 قفلقاتلب ه دسشنزولعفت (فلصتلا) تكحوزیا تاضغب فا تغفر هل فلصا لوقت ردمن_سانعم قالق كنم زاب
 لضفیام دا حراخندنرادتقا «دهعوکر دهنسانعم كلیا فلصراهظا هلهلکنو قامت ذا هل فلصت لار فن اتعم
 ليم هفلتواروشبواصوا ندلنو ولتط ةو دو تغلصل | فلکتاذا لحج را فلضت لا تب یدنزابع ندککیا تفارظو
 قمارخوا هب هروکذذم ضرایرلکدید ءافلصو ضج ایالامو انا نم "لماذ اریعبلا فلت ت لاق رد هتشانعم كايا
 نآوسن هدنتق هکرود همدالوش هدشنزو نان (فلصلا) ءافلصل ین اوعقواذا موقلا فاصا لات رذهتسانعم
 هلب صف و یرسکً لداص (فنصلا) ةآرما هدنع ضال ناک اذا فلض ملر لاقي هبلوایراشعاو عقو الضا قلنعتف

 هنم برضو عون یا عام نم فنص هدنع لاق رولک ف ونصو فانصا نج رد هنسانعم تبابو عولوهلوک
 فنصا هب لذاص .فنصلا .هتفضقا اذکه فن لابش ردهتساتتفف تفص ها سکه ل داص ناقه (نفتصو

 رونیدهنب تک هلپس دای ز كن عادوع قیصدوعردکعدبوسنم هفنص لنفخ ونصلا) رک دیس ار ذج ی نت
 ةفنصلا ردب وسنم هعضوم مانفنض هروک هنناكحراشردلضفا ندنع و لیقاقو نود ندنعون یزاقدوعلوق لق

 هنفرطزسقاحملوق یلعرونید هننناجو راک ر ك ون هلیاه (تفنصلاو) هل مسکلدانض (تنصلاو) هداتشنزوهحارف
 هل بده ال یذلا هبناجو !ناکب ناج یا هتبشاحیا هتفنصو هفنصو بوثلاةفنص لاقب روید هنب زانکو لقاخحض دوخ
 ۱ هک هل عص كداص رو ساک فص یی زوشد هنشوق هود كکرا شاتو یراق جم (فنصالا) بدهلاهیفینلاوا
 فنص كر هدیاربم ندنطعب یضعب ییهنسنرب (فیتصتا) نیقاسلارشقتلایا :تفنصا ملظ لاقت یدناوارکد
 ردذوخ ام ندنوب بانک ينصت ضعت نع امضعب ریسواغانصا دلم او شل تفتص لا رد هاتف قاق تفت
 د فح دع تابقرلا سبق نب هل دیبع لوق ع1 اذه نمو هقرو تدنا ذا ر فلا تفنضلااقم ردهنسانعم قلقا رت نانا

 ندلوا یانعم یوقرم فینص؛یرهوج# هبنع نمو هنیتنم فن ض۴ امو مورکلآ ی ناول ایت ناور نن زرغلا
 تدحم(فنصلا)رونلوا نظدیعب مبهوتیبیرهوج هلخلوا غلبا هدنضولوا یانغمنکآردغابا رهو ةلکلیاراثغا



 ت

  برطبف مه نا موقت الواد انوتسالوط . تین اذالوال با نم نا شا تین لوت نیک نامید |

 on هلی هرمص دلاسا یهو قب برجوزام کںولوادرفم ندنظفل فوفص ةتغضو اتفبص اهربضو
 ةاولصلا مات نم فوفصل اذیت ناف یکفوفص اوّوس ثيدحلاةنمو یکی سهرمص تعا جو یروباسط تاج
 ةكئاللا ىه :افنمتراو اصل او نلاعت هوقو ردرسفت ف طع لوقنونطصا موقلاو كفلوم ردردصلاب هیچ و و

 هلق جواب کیا یفقانفصو نولصل اة فط طي اک افوفص اهلج نوموقب بارم ممل نوع : ءام ملا ىف نونطصلا
 هداوهشوقو ةالنوا نوبل ا مملجا ذا دا سل فص لاق نوعی دل هرص یراباق لوا رلمتسم هنسانعم قعاص
 اأ تیدلاقو اة رع لو یعیاهطسیاذاا خانت ءاز زااطلإ فص لاقب رد هنسا نعم قعاب توحآ یترادانق

 هودآفصو ردیذآ نقرب هدنسا طقم زعم فصو ففدق ه هرکرذ مدفنذقو فضا لک و نالو "فذام لک

 افبص اهعضواذا هم اوق لبالا تفص لابقب رد هنس انعم قلارص هجربارب بویئوط ورکی راباینراقابا نکرروط
 لیعفت (فرفصتلا) دفص هل تلعجب اذا ی ابا تما لومت ردهتسانم كليا قباب هنغلارا یرلشاق كرا تاو ۱

 كم (تفص)۱) هفص RR لاسف ردهنسانعم قماضبرر :ولاطو .كمزاد هرصهرص یدو هدتتنزو

 فضلا عضومیا فصل! قە ًارلوقت رولک فاصمییچچیرونبد هعضوم قد غ يلغب روتاطو فص لف دلذاصو
 فرخ لامعتسا من اتم شازغوا هد نغاسلالاخ هلکع د هنب الحر وباط بولوا عج هرزوا روک نوک مهخو نف املج

 باقی نکرولیغاص غلو قوچ كبیدوس هک دونید هبهقانلوش هدشنزو روبص (فوَقصلا)رولوا زات دوخاب |
 ار نا را 1 ولیغاص e RS هنسپدنک هجا هلوارزرد

 ۱ واچ جو | یا ف i ERE ماوس تک

 نالوا هدرهاخ هک یفورمم هلی لدابص ( هغصلا) .دولبک نوا تم( ایا هدرزآ یتدمرومد ہک و تند لاو چ
 کردفابضماک!ةلیفضلا لها رونیاوربحتهبفوض هه روند نوش کیک ب یکی کسو دو هوا |

 هدارواو نک اس هدنوبن جسم فص استاد رلیدیا مارک تاوذ نصب انا لوا یر زی اک تدني راهم
 هنغلازا,یشابسق یکیاذلربا ج للا ةا غو يابا رار دبا هرادا قولغا هجو باک ا یابتعا ودنا ت بب دو

 قاللسلخا هماک هزت ندنامز اره دلا وص واز چیف رحم زاپبلبط هکر اردپا رببعت:یزا پل وطرباو یاب رلناکرت هکرونید
 هیدن مز شلزیدهبشنوکن وا قعجروق هدسنزو رضا (فیفصلا) هنمانامز يارهدلا نم هفصاننشع لوقت روئاوا
 روشید هنا شازرد هرزوا یروق دانو چا نام و جم شعلا یفلفصایا فیفنص لات رود
 یی ابرفص ةنیرا تآ یخدو هلن رسک كوز, ٠ر (فابقبصإلا .قوشنل راسلا لع ةا ذا ضيفا شب لا

 زود« ر راو هه زود ود هدبننزو دقدق (فصنصلا) :هعض ,هلتلعح ادا ۳۹ تدا لوف وقت ردهنسانعم

 ليزکهج اهبت هدموآزوج هدلشنزو از (نفصغصلا) نو سبد هتجو یروپس كغاطووتنمیفصفص عاقلاقب
 زونپمافط رلکدیدآی شکار وو مس نصف صو ق صقصااق ءدحوراساذالج را یصضاعصلام ود هنتنانعه
 روشدهنراب دلوح كن راشوق فلحم زوم ,:ههصفصو دخخاکسیا هفاص هو هفصتصانلک | لوقترارید یخ دهفاصفص

 1 ذهده (فضقصلا) قاصعصل | اهامراذآةیشالا فصتص لا ردهنبسانعم نبسانعف قغالنوا ی اغا دوك هبا اوو

 ردهفاصةصىدزةم هردیخ اغآ داوکینرکر دی !قالخ ریه هدننزوزرانوت (فاصفصاا )روش دهنشوقهجب رنه كندز مەدننزۋ

 لاتفلاق موف اظ لاقي ردهنساع» یلعب رویاط بولوا یالا رکلض هدنماکنهلنج هدننز زو :هلعافم (تفاصلا) ۱

 هنسق اصموه لوقت ند وفاء :قلواوش رف هبس هلعص لر خا |یمەفطىسەاخكمدآربو نیفط و نقط صا وفقواذا ۱

 فان طصالا)او رطابستادالوف | اضن لاقن ردهتساسعم, عمل هرضوز ورهدنننزو لعافت (فاصتلا) یفصءاذف |
 ES (فهتصلا) افوفص اوماقاذااوقط حا :لا فی رذهنسانعم قا قبرا روناطزكکسغ هد نزو لاغتفا |

 هلا هیچ یاخ (فتلصل]) ردقلوا الس نالوا لا هدنو ور دیذرقع فقص نیم لاطمزونید ةرلناوایو ةرلکاوک

 هنغلارا یرادح لوق لیع یک, یزباتنو مس "ابو نالایروند هنباوداو تالاو: بابا كنم هراد.هدننزو لخدرخت

 فلصلا)ةضي رع یا هفوة ص ق لاعب روید هغانح نازان ویصبهلباه , ةقيلضلا روشد هننالا شءموذ

 زدهفلص یدرفمرذتعل هلبنالث تار كدابضولوا دنا هکر وبنید ااتشنییامرخ هلینوکس كمالویتف لداص
 یلص لاسقبزونلواربیعت قوا نیسلکرب + هکر دهننمانعم قلواز ,ینانورصن كا زاخنو الغ هلزیتف (یفلصنا)
 سس تیم هجوم ترس سمت سس مسی س نیس تا و

 moms سس



 یر ن۵ ساون هکر فیدا .عضومر هدنارق جابفیرض "تلخ هعانم نتللایا ترشا چارا نوتا روش
 جم یروقدا رم نانو روند شوخ دخ هنتوا کارا رونشک هجا شرق لب سود یکم ات عاجج ميقنب

 !فورضلا)۰ ,ندشلیا ماسر هدنماقم یراق ی عم فل وم ودق دج هلو شوش نبخ یتسسزافآره اطر دب رلدعنیرات
E SIPE PPP ۱فن رضا  

rgیاوخ میو  etروش ید علت کر ارایه در  

 دن دما دا تب نده و هرز لبد بن ته | ۱
 رد هیسح یفیدنلآندپآ وک ونه نیک تف رض قبل تفضو هلی هج رص یرچخ لوق عر دب وسنم هیاروا هش زص چن |
 ییا توو er :توم اهر نارمل ندونو قالا« نب دن واک فا ۱

 ۱ اف ۳۳۲ تانک یر ۹ ۳ چوک ینا ندر رواق سف تدشوات
 | یرلکذدید ناجنص هدایت ایج لوق لی ور دبا: ةع هام یزانرحبا بتواوا لازتم یبسلوُمم مجاو دیبعو دنلایعو
 | ولردرب هلی رپ مک داض ( نعرص) )ین لو تراش اب ملفت هو ن6 اھا یلاما نو توام
 صلات ىا قرص بارش لاتر ونیدب فلش نالواقاّضو اخ ند هندن راسو ن دباو ردیجما هب وب یزمرق
 | دخ اط مو رومآهدننزو ردیح (ضریصلاو) هدو رد( قریصاا) فو رصم ند هطیلتو شغ کا ار
 ۱ n ر E oi هنا وان ی و قید ا ا ۱

 | هیبنک كنه افا مالا تنم NI اوص نو tem ا |
 أ کیت و بوصنم ین ار نیت تای: تقلق ی هک ره كدبزافرخ یور ی كايا اوقا هدر مشزعاش |

 | لیلخمام اردک اوقاهلل لصن نقرملعا تضجبلادنعو دیفیوقا ادا هزعش رعاشلا فزصا 9 اغ تیک لوا روز ||
 | هنا ولدقتب داکو هل رم تن دتا جت ناب تنعطا#ر :ردشلوآ داۋ هدن رعرا دشا نعابالاحو یداباژزیوحت یون ۱

eur ۱ییهنسنوب «داننزاو لیعفت ۰ (تبرضتلا )*#ارنسا لیلا مو دب مو وجه  | 
 فاالا اف رتدقلو وفا و داش هضم اش رض هفاریص لقب و هنبت الهی ۱

 | فیرممتو رک چوو قاضی تماما و اردو ر دایره نیمه نو تم
 | یهیانبنا نیر مق نیک یاو لو ذل یزار ولت ر دک ا لدو هزکید تم ندرت یرراکذ وز ما
 | ییلک نذاهدنیاب كلنا قرص هنوز ما یدک همد ورخ رد سکر فیرنصتو رد رابغ دک کا هبنارش
 | كمرذشنودهدندار هنزو لعفت (یریصتتآ)هتبلقاذارمالا ق هت رض لوقتارهفتساضم قاق ضو ممشاه راو |
 | لادتفا (فآر سال ) تلشتیا فرم طاق نفس درام ناک انا تک رخن ورکو زا اک یک ر |
 | بط ق فرص ناذا لج زا فرطصا ل اتقن وداغتتمانعف كمر دشنود هتواورپ هدنضوض خلط ازاق تع تزو |
 ۱ دن اسياب :هراکلبا هاتف رسصتسا لوقت ردهتسانعم لّمسبایننعاوا فرص كەنىت (قارلصتنالا) .بمنکلا ۱

 ۱ ىە: "ینکبا حراش کن ذ:لححررا فرصنا لاق ردهننتسانعم كودو )ىك ارنا )غانم

 | زدهرژوا برص برن کیا مسا ارب زز دنراتع ندفلوا فّریصنممسارب هدنحال طصا نوت وحن یار صفاو رد ثلبا قط |
 داص (فعصل) رمان نیمزتطانب هتس هش ناعافرم مسا (یرصنملا) لدفرنصتمرغ ریو ردم یو | ۱

 ۱ هلبا شوق نکلتوا قوب هل میکه لداض زولکف اعضا چند وتو زی هلانوکس كنیمو یف |

 فوزا یزوادوخاروتلوآ ذات بکر دما شوک لوک لا هجولق وکار |
 رای ۲ د هبننزو نارکس(نانعصا) زردبا لاتسعتمسا دیر بوپاسنیق هنسیدنکی دنکمرکصندقدیوق هرجا بافزب ۱

 اذفجصلا) قحصلا ترن ماومیانانعض جو لاسقب روند هبیرکب نالوا نوکشوذ هکمابارتش نالوا
 لوپتا علم +را ضعص لاتتف"روتتند همدآ ناز از شةو هنر (فوعدحاا] زودنلیف هکعرتد هدنزو هو |
 نوزوا اورم ی هندیساز هیت كنافو یضف دخط (مصاا) یا ًدففصلا هتدخبااذا فوعصفوم |

 لعدرا اودى رزان ھاو قفل اروناط « نکضوا فرد ید راو زن عاج لضماردهنسسانفم لتزیدآیدازوا |

agg 

 ج س



 RT ملات رسا رم شی لر با ٍ

 ۱ سس فرد توسل غهسفن | نعاوف رتو نا توخي طت ام یا
O EE OCTET TOE 

 ا لر هشم تنم نوید فرص باقر ندهاکی اوت الخرم اتاپ یاس
 زود 4 و یدنلوا قالطا لدع نوه لوا لداعا هغ هدف یدنلوا |
 داش :ندناوخو پرو امن رهدللا تو قول مقوا ئىد منتو دیم لبا فر ۱
 سنی ناخ طو اونو هناندج یارهبلفرص نما كظفح لوقت تون زقراشنیموسر
 زی اند تان فا لر نازک حل تو تیک
 نوا یک ندای قل ات الک ته خوضو

 ضا فو ةو لالش ردقوخ اس ندنفنانهم هل دل فرصزدیهم هیغلوا

 ربك ةرزوا صع) كنضف كره یهاردلا فرو نضج هتبیف

 TET ثدوچ كنغر اكيھرۈ دوش ىك لر زوغطز و روز
 7 دن هیج یف لضن یا فرص مهردلا لع مه هر دلل لاقبقب جیک وتلا لوبمالتسا هلیوملاصم

 0 ا هکر دنفا نو زرضو ارس لاف تاتو ||

3 

 ۲ 0 تک ۳9 و

 ضع لف ضعت لیصفیا مالکلا نرس یاری: ناالاف ل از دنر ابف ند نمو لف ||
 او ته ان ەق نا فر هاو لاکشا هدقدنآوا لییطفت هنسفرپ ردانتسمهبنسمانعم تدا زو |

 ام قش ادي اتم ملدرادنومو كمارو فز وو لشفو اضش ئاوا هيلو الافق اإ ٠

 0 ۳ اف ترا نکا برو بد ات سال
 ارضی انا مجزع ا اذا بارهشلا فرص لاق ر دەن لسان قلق صا نوه اتوبط هیارشوه دز اذآ |
 ار aR زنا هه انونس اخ دنا اتو ۲

 | کوک 7 |
 e هاو 3 ی ساتن خلوت بس ول زی مولا اجابت |
۱ 
 a Ee ناوسن رادار دلا نەم ۈ چىغى ھيون |

 aer تین تراش تب تب هززو تو تن یادم سافر قرم وکلا |
 دانا لش هدشاولع درلا نع فتان الرهدلا با هفرمص) وقت برعلاوهدزوا | قلو ا هفصو هيدفزص هنوقزم |
 ۱ خام زوملوسوب هر لو هدراذخ مو عالد ین كحبراش,هلفمالوا هری هدنزز محسن كنم احقأو |
 6 اتو r ATES REF دليا لۈلخء هنا زین فرض سه هززوا یرللوق نیمه دوخ اب 1
 ak دک ت نوک هک ولوا هدننن هنا شم ننادښ د كامرا ونت لازم |

 باغ ار عولطو فب رخ یا هد یکه لبا خولط هج اقم نیدریرزب رم لا زا وقت هسانکن یا ذکلب
 دوم سو ند نینامزتنالوابفراسولت كن بقا ت رارجۈ ذو لى غلو عیرلّوا هدقاداوا ||
 )اتا لو هفرتمویهتارواوا جا هاو لیلدهننیداوا.ندلابتفا ك مو قزم مالک عالکحراشندنتیدلوا |

 ل7۲ هلفلوا تلاحو تماما لک قاره ابو دل ارغب هدنبآیکونلوا
 ح اید وانا اون :ففطقأل «ادۈس ماشاف ىاًةقر تتح سوق لاسب والا تناصاهناتشنقوا أ

 ماش لا انهکرتف هود یلح نا قهو فرت هتفانبلصلاش زود ەغ غ اض ەدتقولو هنن یسادرف تاوغ دقو

 TTT بانک (فازصلاو) هد شنزودوعق (فورصلا) مان
 ۱۳ (یرامها العقلا ف مشال نا لو ها ین فورا دی EPIRA قلاب | ۱

 ورت لان افتر دانه یم افر څخ رغ داها تافه ترول :
RR eraااه وو ترتر وو هانسوک ضلاخ» لفن ی  

 ۇس ا رن ناکا کوا روصو ریل اتى و غش نواب لابا دونشیف هی در یف كشریاذخد
 ا

 رد



 |یاعا :J دنا تاس نضرالافجو وونی روند هننزوب الر هدننزو ما (فیععلا) هيفا ذا بنک ساطرف نم دمطقنمب
e |ر ا اکیا جا ج ام  arp 

apأ ا و ی هرم قالغ !طخ هدابفیف هدننزو  
 | (بهتاورو المارة ف افعحباذا ةتلكلا فصص لاق کی فواز ییقخارچ الثمر تن تشن ندنهابتشا |
 ۱ :ترغم اذادنیفعا اهل نزنيوعت لاقب , ندهنشانعمقلو عقاو اط هد هتي هدننزو لعفت (فععتا) نهم

 ا يفضل !رد بةش دوب لابمعتسا دن ساغم قیفوط نشاط ذاق مدار قكلو تیک اه

 | ثلافل بالا نم افن ضرالا اص لابی ردهنسانعم [وزاقرپ هلی قنص هلی وكس كن ەچ یاضو یتغالداص
 ۲ ۱ هلنبتعف (یدصلا) رد فحاصم عج روسد هلاسحزومد هدتننزو - ةت کام (تنینمصلا) هيلا :اهرفحاذا

 نوما و کر عاطو را اوداروسنبد هثیشنالوا تاسکو ب اقلط فا یی خورام ویو و

 RSE ایفا :heh نی منو ااو لج تون کاو 1 ۱

 ۱ تره یر فر یر راستی قيما یراتلب را كنم تا ي فدصو یی ید ۴ ۱
 هن نکا رادناج هرشط هک هفرط یشحو یزاقنرط هلباروک ذم فنصو لوق لب بع قلواولنا رم ایا ا |
 | یتسنارک,آ دنرا بعندقلوا :یرکا افنفرطیبنخو یرلناطقدص هدنم هوډ یأدیلعو . ردهنسابنعم ق |

Eناکا ذا فدصا شرف لام رونید فدا هدښتعن كنولا زو شید دقفا ههو د ل واوا رو بید دف  | 

 | سا ىلا ةفخلاوإ نیرفاح اف لبعوا نیر ءاوتلا ق نیضاخ ادعا ىبتو نقلا نت نیزفلا قوهو یبص ۱
 ۱ یکیدنکود فا رزو نضعو درو قنعو هدننزو ليج فدصو .دقفاوهف ىمنالا لإ كام نلفت ىشحولا ||
 عطقنموهو :نیفدصلانیب یوایاذآ قحا لات هلوق نه ۍرقو روید هن هیجانو تناجرب بجا نوح |

 ۱ توق جون او جاوجاب اب ممآ ناف بماقاو اپدموقرم تیآکابدد سم نبوی | ۱

 [(فدصا) ین یا خر یجب شر بدن درص سلا زونلو| قالی هنسیجان یکی بو |
 | نضرا!دا الا بالا اف دصهنه ید لا زد هنسانع» تلیا ضارعا دهن هبنوکس تا دو یك داص |
 | لئاماکیرب هدشنزو .دوعف نفوادنصو لفدصو , ةفرصاذاانالف فدص الا قن رد هم ملنا لب او فاو ۱

 | لام فرط ادا ینغلاو لوالا نا بلا نم افودنو افدض نالف فدص لاقي ردهنیمابنغ» قوات ۱

 [فودصل ۱ هلاماو هفرصاذاهنعءفدصالاقن "ود تات تالتاهلاماو تفز یخ دزوب اب ټک نیمه ( یادم الار

 | ضا تارت تیناک اذآ اذآ فودص ةآرما لاق روبن در هتروع یهویشنالوار جاق هرکص بوزروتسوک یزو هدننزو روبص

 ۱ دردنوذ,یزوب دنا نکودپاهلاکم هل ریروت لوا قالّسطا ةمدا التیم ةنسوققرعاو - یدصلا "غكيلعایب محو

 أ طساو؛ .(قدابصا نددنمرلعا ناوت فب ر رعت فرخ یفزخالپ فود نا ئا: فودن جال لای نوچ غیدلوا

 | ذدنیطب ر ندنس هلق هدنکه دسننزو فتك (هدصلا)ودیعسا تابشنواسرف یی ج جام نه ادیعو نمشمطا ۱

 | هبیچتو یوص هرانآو هد تتزو یی رعرونی دص هدتبسف هزلي دنکو لروئاوا تست هپ یهش تیز جالا |
 | نيرا مىراس یژزوب اکیوکردهنشاضعم تالکتشار مرارا هد بتزو هلعافم (ةفداصل]) :وسناوا :تیینرل هود ۱
 ردهتسانعهیالب اضارعاهدشبزو عفت (فدضلا) هیفلوهدجواذآ هد نم لای را ردیا لیاقت هیر یر پویا دبص ۱

 ننمسا ردهدلب رب هبلنتسقرس دنخ كنم ص زا هدتشنز رفعح هللاد (فد (فذدربص) ض رغاادا,هنع یا "دضت لا ۱

 | كنردنودو كن موج نبانسنب ةلبنوکتس كنارو یف كداص (فرضلا۱ ردنداروا قدرصلا یمرفل|بوتهی |
 ةنيذملا عي عقاو هدشدحاماو نکن یش کر دنر افغ ندا در هی ارج تلاح ن دنلاجر ی هنسنر کرد هنیسانعم
 نبمججا نلاسناو کالا لادنیل دیلعف ادشیواوا احا مف ثیدجا نم |دک ربع یو ریو راع نییامجزچب

 هلفاندارم ندقرصهوخای ود ةيدفدارم ندلدعو ر دەب وت دارم ت ذفرمط عقاوهدنیدح لدعالو فرص هنملیقنال
 هار دولنخاب ردلیکدارم ندل دعوا ن زو دارم ندفرمص دول خارج ننکعلایدوخ رددضب فدا ندلدعو ۱



۷ 

 ایر ماچ ویناو (فامتش) دخ دخل ا لئاموا فرش یاندنش سرفلاةب رونید هنآ نالوا
 .فنعرف كنهنسنره هدنزور هدننزوروفصع لبا هجم یاطن (فولقنشل)ردشمالبارتسفت نک تودیازکذ هدنباتکمانهرهج

 | هدتنزو یماطرف (ف اعنشلاو) هدسننزو ںو ھل ضخ (فوعنشلا) یکیرللاد یرقوب تب ردینامم یلصا اهم ۱
 ۱ ولس یکی لاو ناو روید ۾ هعاسط تابلک و یفاعنش دوخابررونید هنیرلهبنلوف ی بس هنیرابر فود كراعاج

 | لحدرج (فعنشلا)ردهنساسعم لوطقلنوزوا هل كش (ةفعنشلا) ںونید همدآ وزو ایام ی وزحب ام زمسیرفو
 :یندیدبفراچل یخ دوبدننزو لحادرح هلاهیج» ((ضغتشلا)رونید همدآ ب ةمدا ترطضمو کلہ ادن او تفلخ هدننزو

 ۱ یوم بارا روک اون :٠ ضف كدبش , (فتشلا)ا نوید ةمدآما دنا ناشی بو یکلس
 اجه رک هپ وکهدننسوا کات لزق وا رمنهوک قت رک هکر ونشد هناك ن البفالاط هرزوا قلوق أ

 0 هن ون ك غلو قو نفنش هوپ وک قضا :[ناساوارک ذ هک دیدزل صمد وزولیشند هنس هلوعم دقلح

 | قوفف قالسوا نلسعالا طرستلایا فلش, .اسهنذاقو تا لاسقب رد فوندش یجب روینید طرق
 :ينشاکم اب لک هبل شوخ .دوخاب یبکح یجتم دوخاب یک ض زت هی هنسارپ رولوا درد صم فشو ندالا

 :طیلع,ضزتعلاکهیلا نظناذا.لوالا بالا نم اضنش هبلا یفنش لانقب ن هنس انعم ققاب یک عمو دک
 سا شنعم تكلبا ضغب اک آ هلکلبا دعرکنمكب ی ذك: ة کرب هنتحف:(فنشلا) ال هراکلاو| هنن تاکو
 تبشر :نطقا ذا انغىش لاشن ر نهتم ا بتم قممالكاو .هرکتتو هضغبااذا عیار ا با سلا نماغنش هلفنش لاسقپ
 وابیلعلا هتفش تبلقنا ادا یبصلا فتش لاقي fake قلواهلرود یرغوط هب رشط ندنراکیرقون قادود

 فناشوه لات اروشد همدآ ن دیا ضارعا ندهنسرب (فناشلا) ردغصو هدسنزو فتك«( فنشلا) یلعانم
 قالسطا هب هتاد شم رال وب (دفوتتشلا) دفناعفاریا هقناب انعفناشلهنا لوعتو هنعضرعم یا هنج

 |(ضاتنشالا )ر دندي دش ۶ دب رب نیفیتشو ندندنیعبات هدننزوربن ز (فضینش) « ةمومزمئا + وعزم یا هقونشم هقانلاف
 افتشابتل لعجاا افتشو طب راس فاشآ لا درد تس انحف ققاط ب وک صا (فینبنلاول هلی یک ك زہ ر
 لەت مدننزو فوخم (قونا) تفنشضا منش اشرد ەنشاتننعم قق اط هب وکی صا دن زو لعفت (فتشتلا)
 ۱ لات رونلوا لاسهتسا ًالوهح هنسانعم كم رو هتولحاذا افوش هفوشاهتفش لوقت ردهنساتعم كم والح |[

 | قاری تلالتدلکنا هکر وشد هننآ راک تاريعتوکرونن راپه فوشو".تفجزاذا ضاشت ةيراتسجا تفبش |
 لا فاشلاس فی رد هنسانعم كمروسنارطق هرهود فوشو "رسا یا فوشلا ضورالایوس لاقب رازدناهیوست ||

 نارطقو ولع یا فوشمراشیدلاش روئید هبهنسن شرب والح هدننزو لوقم (قوشلا) هم الطا ذا ن ارظقلاب 0

 روند فود شهلوا نیبارتو شم یو جاها فوشملجج لاش رونید هيهودشدرساو روئید هبمود شلروس |
 كنهددشمیا سدود (ناسفیشلاو هد انزو هسک (فغیشلآ) اهریغو نویمعلاب نتزمیا فوشیلجج لابیعب |

 | ینساوقمزوکه تنزو تاک (ضاسیشلا) روند هل یب هقرج هجا نالب ردنوکن وجا عالط نی رکسع نمد هایرنسک
 ۳4 :لکدتاریعت فاش فاش تالار دندنماتمالجردسنچ مسا رونلوا قالطا هیورادواود صوصهوجع

 هدننزو لیعفت (فییشتلا) رد هدنل زی ]زه ءالجرونلوا امعتسا نوا ضبق ذیلازا ردیف رم یاتیشردبسا ود للفسنیع

 | هززوا هنسنزر هاب نتسک کهنه (تفاشالا) افاسبش ةلەجاذا هوا لقب لایق ردهتتسانع» كدا فاش اود
 | هنمقاشا لا ردهنسانعغققروقندهنسنو و فرما اذا هيلع قاشا لاقى ردهنسانع قوا هلاوحو فرم
 ۱ لواطناذاهبلا فاتشالاق ردهنساسنعم قفاتب ونازوا ئ رد وب هی هتسارب هدننزو لاستفا (یاینشالا) فاخاذا

 هر و هماشاذا قرملافاتشا لاق ردهنسأنعم كل ظن کشمش وب درلو من ةاو برن ی روملو :هبلارظدو

 ارد هنسانعم کار رب هدشزو لعفت (فوشنلا) ظاغاذا ج رطافاتشا ات رد هنا انعم كلياادس تطاخ |

 ةيلاعلطناذاربحملا ىلا فوشت لاش ردهنسانعم قلوارظتنم توکندزوک هبهنسنر و ۳ : قاذا نخل ان ۇش لانلقب

 كلی (فیشلا) فرشاو رظنو لواطتاذا یطسا نم فّوشن لا ندهنتساتعم قغات توئازوا ندنرقوبو

 ۱ ایهبتعرخوع هلوشلایا لا فش لازا لاق رونشد هرانکش نالوا هدنرابد لدتس ن رللادام ردچ هلن سن"

 ۱ هعصق زوشدهعانح اردو د)عم هنو كن هلم یاخو یتفلداص (تنهصلا) داصاا لیست هذ

 رود گر هدعا هلکم هدعب روعع ةد هعصق هدعإ هنفح هنیطعا تازاق اسد" - که لوا مولبعم هنسانتاخم

 | یجب ردنراببع ند هقرو شازابو قمیزاب کانام ماکو هافس ( دفیعصل ا ةهلبس هیذن رفنطم
 | باک یاددیعص هعم لاش ةر نملعمج هرزوایتزو لعف هلبعفاریزر دردانون و هدننزو بکر ولک فو راک فاقع
 هست )
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 تاصا!ذا ثلاقلا باسلا نم افغش هفغش لا هنسانعم نفوطاب نمروا هنفالع کرو كمدآر رولواریصم
 .قلعاذاب ازا بالا نمافغش هبحفع هبح فغش لاسق ردهنساتیعم کمشلیابلق یفاتغش هلنشخف (فغشلا) هفاغش

 |تفشلا) ایل (قوغشلا) رو تيد هنغوبق كنجاغا فاغو ردعضومربهدنبرتن اعفغشو فاغشلاب
 تولان ٠ فش هیلعو ءاح لاش ردقوغش جم روشدآهب ون زانو هجا ةلدند تق كنافو یرستنکوب یف كنش

 ناصقنوالضفو اه ویا افشهنم باصا لات ردهنسانع,لضفو حد لیرسکر یخه ك نبش تفشو قیقریا
 لاقت هنتسانعم قعرا زولوا ر دصم هلبعف كنش فشو ناصقنیا فش ب ةف لاف ن رولوا دض هلغلوا هتساتعم |

 بودیانوبز دیو صقناذا یشلاتفش لای ردنا نلسک او دازاذا نناشلا بالا نم ًافش شلاش |

 دوعق (فونشلا) ءلرحاذا شا فش لانش ر ردهنسانعم كغ ردو هزاذا ر اا دتش لاسقب ردهنسانعم قعلفرآ أ

 نالوا هدنساروام هلغلوا زانو هنا كر یک ت نج ۂلح یوا هلی غف (ففشل او) هلصخ كنبش (فیفشلاو)هلخزو |
 هتسام نک ق ناذا املا با بلا نما ةغشو افیفشو افوفش بوثلا فش لاقي ردهنسانعم قلوا دروتسوک نیت

 كفووصهدننزو ریما (فیغشلا) لحادا هعسچ قش لا ردهنشاتنعم قلوا را" رو فی بولجتا د یوقشو |

 روند هراکدوز نسادراب دوخاب هرو ناخب هلتدورب و اهدربل غ دل یا فیفش جزل لاشروئید ها یواقرتضزوا
 سعملل لاق رواوا دض هلتمجو روند بن دش تانکلینعا شنوکو ةدرب عباد ةيفرظمیا و شان ۱

 یدو هدشزو رانو ( قاشفشلا) لیلقیا فیغشال !اهنم یا كافي زوسد هیدنسن هحنزآو رحم ةدشیا بفیفش ۱

 بول لابقب روید هب وئزس هفت شمام لوا عین هیمکتو رونلد هراک زور قوغوصدوخاب هرومخي نا غب هلقوغوط |
 نالفهدباق هد نننزو دساک (ةفانفشلا): نوښيڏا هرهتسیدزا ید وب .دلنشعف (ففشلا) 2لا) لع کل ناکاذا فاشفش |

 شطعلاة دش ىا فشافشلا یتذخا لوقت رونید هغلرسوضكي ل رق كش (فشاضشلا) زوتيد هنسهیقب وص | ا

 نانوشتاخ هادغلانس د زون دهیهتنروف قشراف هراز اکو رو هلن قوغوض هلی دی دشت اف كنافو یخ تانیشن (نافشل افشلا ۱

 دیا یهنعفشا لوفت ردهنسسانع» كابا لّیضفتو ج و 2 هلن سک ك نەز ھ (فافشالا) مرو در  تاذیا ۱

 ریعیلا "فشا وی ستم مد یهو rrr نراقهود هدیتنزو لاعتفا (فافتشالا ١

 ءانالا قام فتشا لاقي ردهنسانعم كمروس. توجا دلم یووزلشم نالواهدناقو هافوتساو ه اا

 الا قام فاشن لاق ردهنساسنعم تكایعوج كروبشم یدو هدننزو. لعافن ناه هلکهب رشا

 لا ردهنشاسشعم كرد هدننزو هزاز (ةفشفشلا) هلضدیا هعشب تنهذیا هتفقاشت لوعتو ی

 ندهتس انعم ثكعسسنسهلوَم»لوت و هبطلتخ ادا فشعش لاق ندم نام قم ااراق ونت الجز

 عيعصلا فشعش لا قل رد هنسانعم قمردلوص بولاخ وغاریق قاسبو هصضناذا هوو لونلا فشقش ش لابع

 قوغوصا یس اوهر ذاذاءاودلا رجا لع فشفش لاشه ردهنساسنعم كك اوزاد هبهرابو هقرخا اذا ضرالا تبن

 هلن را هیت لعاف ساو لوعفم ڪتا (صشغشلا) هففحادا دربلاوا رل | هفشعش لاش زدهتسناعم قغروق یهنسنر ۱

 هکز وند ههدا ؛!لوشو قلا یس فیس یا فا غشمو فشفشملحر لاقب رونید دیسک یوخد و قلجو لفع رک

 لرتتلربت هلنرا ظدو ېس بوپلریا ندنحا ماد قبال دنفانجشاو تيجو تربع هرزوا ٍیعرعو سومانو مرح
 هی هنو ندهدرپ (فافشنسالا) همرح -یلعاقافشاو ة ةربغ طالتخاو ةدعر هىا فشفشم لجز لاقب هلوازرتد
 هنسانعم فرخ روند هن ینقاس ارت كفاقو كنیش (فتشلا) هناروام رظناذا هنشنسالاقی رددنماننه نقاب

 |( تبقش) ردضوم یک هدرلطم هل ددشت كفاقو ئ ك نش (نیفافشلابرد) رونید هنغد ربقیسفاس لوف ىلع

 هکر دبدآ فور عم بکر مرن هدندالب زا هدتنزو نفنق هلا ةه لاذ (فذقشلا) رذیمسا عضوم تزد هدتزوربما
 رع هداننعمو لصا ردت داوس تزد ندبرع مالک ر د هلنبت :رسکه کف اذنقشو رولوالوس ندنجدوه

 ول هدوکی یرهو وروشد "همدا برط ص ءو یکلس یمادنا هدشزو لحدرچ هلمال دید هژمال دیدن (ننیطسلا) ردفذقش

 ۱ هبیسور هدشزو هدا دش (ةفّالشلا الشلا) ردتفل هثناو هدنبزو یاس as (فغلشلا) روند هبسک س ارانۋ لبق

 هدییاه رج هدر دیعما عضومرهدنبرقزعترهش هدنک هدشزو فتك (فلشا ةينازىا ةف دله ةًارمالاقىروئ د ۱

 همدا نوزوا كي هدتسنزو لخدرح درج (فصلاو) هد شنزو رفعج ها هلم یاح یتا ردراو و د سمر یتیم

 لحدرج لوق ىلع لیدنف فيلا )ردن سانعم فیت هدشنزو لحدرح هلا هیعم یاخ (تفعَل )روند

 لاق ردهنسانعم غامدوتوتورپکه دننزو هحرحد (تفعسلا) روشد همدآ نامزد ول ءذوکی رموبو یوا هدنزو

 هم رک | یرغوظهفزطز یعاکیلوفلع تكسکوب یلکلهتسوا هدسشنزو ذقنف (ئدنشلا) وهزوربکی فش ەرف

 س ر : س

 رجوع ج
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 | تنزف( هند نا هند مسافت لات ردهنسابنعم قنلیاصهنغلارا كناهلبایرد

 | اد یجشارغواو رواکنجو قلا یسلایا فظشلجر لاق روشد دددآ یوخدنو ردعصو, ندل وا ئانعم

 | او اودا هرادودهلتدشامادولاتقلا دیدشلایا فظشلجرلاقب روئید

 | یک رکه لک ایل هدخیوط یی وص هکر ونید هجاخآ لوش هدننزوریم (فيظشلا) ةديدش هما ل بالا طلا نا اذا
 هحاطل (تعاطشلا) هتودن هیفو بلضف هر دا ناکآذا فیطتش رس لاسقب هلوا شلاق هیکنیس بویلتبوطر
 مووی فظشو رعشلا طش لاش رد هنس انجم قلوا فیظشحاغاهدنن و

 فو ةهتماذآ لوالابالا نمافظشهفلظش لاق ردهنساشعم ناسا عنه هدنیزو یذح (فظشلا) اع طش

 | لقب ردهثسانعم كەر دنس هلغمراص ابارك بوردصق هنغ را جاغا یکی ادوخاب كمچبوربص ی هاخ نوجا
 | رول ها كىك د فطظشوالبذت بح بقا" دشدون دوعن اضنناوهوادیبصخ لذا شیکلآفذظش

 ۱ هدتانزو هد رفزولکهغظش ییججرویشد هنیوح نالوا ندجاغاو روند هکعآیروق هلن رتسک كنبش (فظشلا)

 1 تشرد هدشزو هح فا( ةفظشتلا) دعنیا فاظش اهیب لاقت ردهنساتعم قلقاربا هما دو باک (یاتفشلا)

 | ناقوصزوشهنغ لازونسذصقرغ نمامناد هدننزوربنم (فظشلا) «انشخیادفظش ضرا لایشروشد « رب نشخو
 | يجن زوما خاط اعف (تتمشلا) دصقلارغ ىلع مالكا ضرفبیا فطظموه لاش روید همدآ
 | تو[ الی اول لاق هلناصتق ردتافعشو هل رسک ك نبشر دفاعشو ردفوعشو زساهرد فعش
 لاقت رواواهدنناب ربط یی دلصا هثلتو جاکرول روند هنشاكکروب تلقلا هفعشو زود همخز وة ج اض نالوا

 یبلقبالیئسا ت جو قنع هلبنوکس هو عن كنيش (فعثلا) طاتلا قلعمدنع دسر یا هلقدفعش یتشا
 تبایلانم افعشهبح ییفعش لوعت ردذوخ اب ندهروکذن فمش ردهپاک ندنبح طرف هکر اچ سات كعروندنزسوا

 | قانا رطق ییمودولاتهالاوماجتالاب نعي اخاهفعشدق یلاعتهلوق امهب :یرقو هقوف نم یبلق هبح یشفیا ثلاملا
 لاش ردهنسانع "لقب راقلتوا هزان هرجا قلتوا یروقو هب هالط اذانا رطقلاب ربعبلا فعش لاق ردهنسانعم
 1 .قشعیخنرو هلنبتغف (فعشلا)ردعلوا هلا هجم نالوا باوص هدن و دوخا یضخا هیفتدناذا سییلااذهفهش

 || ید فعشو فحش نم بازا بالا نهافمش بح و هبتقمش لوفت رد هنس انعم كروب نشوای لوٹ بح و
 | بولوا ض راغ هلسف هقان هکر دیسسا ضرمرب و روشد هنفونق كحاغا یرلکدیدفافو روند هنس هبت كن روا
 | دوهو فعشا اپیاصااذا عبار بالا نمافعش ةقاعلا تفعش لافبروواردصم هدانعموب و رولکو دیراکپ رک
 | قان لاش روشد هپ ەرەقائ شمارعوا هنضرم فعش هدشزو ءارج s) ءانعشلا) امنع رعش طیف ٌهقانلا بیصا

 | ۳ ریل هلی نیسویدوخاب نعد فعشالج هلفلوا صوصخحم هر هقانوت و ولا اهباصا یاءافعش

 | تاش سا ار عشبههیآ فاعشلا بهضلج ر لاشه هنمو زود هنحاضدشکر دیعچ کنهفعش هدننزو

 (فوعشلا) ٌدناوذلانم تاربعشیا تافیعشلاال | هشأز لسعام لاش هنموردیهج-ارغص» كرهفعش هلی كننش

 شل البئسا یسهضزاعقارمو نونج دوخاب فوخربابیْع هنکروب رک ونشید همدآلوشو زونو قالطا نوت
 ردهنسانعسنوتحب كلل دهدننزو بارع (یاعشلا) نونجوارعذوا تاشو اف هفعش بیصا اذا فوهشم حر لاقبهاوا

 اردو لضا ٭ ادو دخت تنکن یفعشب نکل # لئم ا نمو رود هغاطیکیاهدنتکلم روغ هلبتف ك نبش, (نافعش
 نوک هرکصندکه نوی بویلسب ویدروتکه نس هلاخ بول وب زغج رق ك جوک شفلواذبن هدراغاطنانوارکذ هسکر
 ert Ki افیویلحابواواولقاناترد هدهبعالمیاثنا 4بار رق د یارفایدنک

 وږو ديا نوبقزا كبیدوس نکیاهذوبنم هدروب نم زم ضوم نسب ىدلياداربإئ زون زم مالک هدکد تشیا ینوبهسکل وا
 | روشدهرومگلیدنسحهدانزو هرم ؟(نفعَلا)ردشلن مهو هلکملیا مسر هدنناونعنیفعشهأ رمسک ناف یرهوج ینهدام
 ۱۳۳۲ نرو هوش کر روم*!یدنسج ع۴ بع "را یداولایندهنعشلا عقتناخ# لثل | هنمو
 قج هقفول هکر وتد هتف الغكکروپ هدننزو با لب دمچ»نیغ (فاخلا)رونلوا برتن هد اح یکی دم با تجاحهلثدس
 یژرلکدیدءادیءوسو بلقلا بح هوشاب بشم وو یکسال وادی قخهقفو هکرونند هنسهدو ؛ لوق لغز دراز

 هنلق قاعش باصا لاش د روشدآ دهاسب خب لوف لع ردلد*هدید كمدزرمردزغاق یکه طقن هکروئید هب هرهراد ۱

 هلزوکیاهدنا عاص هد شزو بارضو هدننزو باسصسیفاغشو ملبلا ب وموا هوادب وسو هتبحوا هاخوا هفالغوهو

 دزد نالوا خدا هنفاغش كکروب ) وولد هنس د رغآنرافو ردئلعو رولواتیذاح هدن لتا لر 5 کل رک نالوا هدنراجوا |

 xa ردّراج ٥ هد نش خقزدفادازم ةدلٴوا ياعم هلافاغش لوکس كنىغو یخ كننش (فغشلا) روئید هعجوو
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 لعولوا هکر دهنسانعمقلوا نیمكي همولوا هتننسخو TEY علطااذا هيلع رشا لاق ردهنتسانعم
 رد هن شانعم كلبا بج زمو تففش هنسنکر و یا اذاثولا لع ضي رلافر شا لاعب دونلوارب بت قلوا

 هالعاذا ًایرلا فّرشلاش .ردعدارم هدلوایاشعم هلب فارشا (فیرشنلا) قفشااذاهیلع فرشا لا

 هرکنکهراوبدو ٌصقو اهدجتیاةبعکلا هللا ف رش لاقب :ردهنسانعم كمرپ و ناشو فرش هەنە هنسنر و
 قمعچ هرب كسكون یجدوب هدننزو هلعافم(تفراشلا ارشد لعجاذا هت : فرس لامت ردهنتسانعم قاب

 لاقب زد هنسش انعم كلبا هرخنافم هدنباب فرسشو ناش هلباهسکریو هالعاذاٌب زا فزاش لا, :ندونسیانعم
 یظن فی هنسننرب بوق هنیزوا؛ ندناک عسا ندفاربشا هدننزو می کم (فزبشملا) ف شلاق هوخ فا هفراش

 (نفّرشه)ردیدآ قلموقر هدانهد هدننزو ناب (فرشم۱ یک لڅ ناب هدید روند هعضوم حب هدیا عالط و

 زد هب دحش لضقلا نب د تش هفب نینش رذندناوسن ءاعسا هدننزو هیفس (دش زش)ردیدآ كغاطرب هدنبزو ےظعم

 میس رلا فرمت لاقب ردرابع ناهکلبا فرش .بسکم کرد هنسسانعم قلوافت تمشسهدننزو لعفت (فّرمشللا)
 اربشآ تلتفاذا لوهج الع موقلافیشتلاش ردهنلسانعمقملوالتق لفارشا كنعاجیب و ۳ ورش مراص ۱

 ی هليل ا ندیشن زوکمدآربو هلطاذاهمحن فرمشتسا لاقي ردهنتسانعم كلیاروخو اط همدآر (فارنشنبالا
 هکر د هنبس انعم قلب هپ هنسسنرب ەدنلكشراغبەشنۆك قر هزندلاق نرقو ینرنصت ۇق هرزوایراشافنلایکرل هکلوک
 قد بلکه یف هفکطسب و هذيلا نصب عفرا دا ءوشلا فرشنسا لای ,رولوا «دتنض هغلاً مو تق د

 هنمو ندلبعتسمهنسانعمقاقوب نتمالسو بیغ كني راقلوقو كني رازوکت ناوبح قج هنلوااتشاو سوشا نم
 نوکیال اممم انو امه دققت ىا تذالاو نیسعنافرمشتسن نا انرما هنع هل یضر لع نع هبهطالا ثیدح

 هرزوا هچو یکی ییدحوبشا قاوم هکربد حراش .نیتفب ریش الطن یا عدجبوا روع نم,صقن امنهبف
 هدنر زوک كن هیعصا هلکلبا هراعتتسا ییاعهاو ¥ دو مات هج وتندنسانعم فارشتشبا لوا ی دليا ریسفت
 اینا رولوا كءدردزنشلوارومأم هلکلیا ماتهاو تقد هنصوضخ قهالوا یرثا تلکیسکهدن رلقلوقو تالروک
 فب ریش هلغلوا ماسو ات یوضعره هکردشلبالج هنسانعف بلط نبط هللاعفتسا ندتفاربش ینارشنیا

 | لجر ا فرشتسا لاقن ردهنانانعم قمروط بولیکید فارشنساو یر قیدلوارومهابلطی الوالضفاو
 ۱ قلما ہشدیا یفزشمسرف لاق روند هنا كسکو ب یلکل هتسواردلعاف مسا ندفازشا (فزشملا) بصتنااذا

 فی رش لاقن زد هنسانعم كمك اقارب از نالوا ر ضم دنفع بوازوا كنیکآ هدننتنزوهخنزحد ( ةفیوشلا
 دادا عزرلا فرش لاقو یندلوارکد 5ک ردیفدارمو هد ننزو فا سشهلن و (فا رشلا) هقاب رشعطقاذاع روا

 )1 فهرشلا) فهرس عع یبصلاءادعقفه رش لاق ردیف دارمو هدبشنزو هفه هرس ( هقه رشلا) هفانرش

 فهرشممالع لاعب روشد همدا تبیهیاتسور ولسا ولرکو ناشیرب و یروقیراچاصكنشاب هدننزو "لععْم

 روشد هناویح شلوا یروش وقبولجا یک كنکد ندلارهو فحص (فساشلا) فشف نعش توت نا یاجیا

 لحاقیا فساش ءاقس لاقت روند هی هنسن شلاق یروسوق افلطمو الارهوارعص سبابیا فساشریعب لایه

 یروه وق ی ؟كنکد ندلا" ارهو فعض ناویح هل رتسکو یضفكننش (فاسشلاو) هدشزو دوعف ة(فوسشلالا

 سادا سماشلاو ییاثاو لوالا بابلانم افاسشو افوسش فسشو زعبلا فش لاقيردهنانعم قلا

 لاش رولوا فصو هنا شغوطزو هغع روق بولیکحی وطرو رد هنسا نغم فساش هد ښنزوراما (فیسشلاا

 هلغمتروف یغروقامرخ هدتنزو فشک(فسس فسشلا)روشیدهنعروقاعرخ شهالتجو نینییداکیا فیسشخ

 هنصرق كغا یروق ال راک نبش (فسسشلا) افیسش هولعج اذا رسلااوفسش لاقیردهناتنعم قعالتج
 لوالابابلا نمافطش نر نالف اف طش لاش ردهنسانعم قعشلعاربا فوود انش :زوفطع /فتمشلا) روید

 هدشنزورونض (فوطشلا) ردیتغقارعداوسوب و هلتسع ادا هفطش لاش رد هنتسانعم قیعبابو دعابنوتهذاذا

 ناواج وبه همسر ندلنقم (هفطاشلا) ةديعب یا فوظش بت لاقي رولوا فصو هتعنعو تين قارباونوزوا ۱
 هدیشزو نوزلح (فونطش ) لتقلا نعتآ زاذا دف هفطاشهبمر لاش رولوا فصو هبهیعرم یسهلوقم قارزموقوا

 تسوم و ت دشوقض هدننزو ناصس (فاظتلاو هل قق تان هه میاظوكنش (فطظشلا) و دهب رقرت هدرصع

 كنشرولک فاطش یچج كفظشو سو ةدشو قیضیا شبعلا نم فاظشو فظش نوه لاق ردهنساتعم
 لجزا فیش لاق هنانعم قلواالبم هکمنک ول اضمو تنش هکر ولواردضف فلظشو هیزسک"
 ]| قوا نالبتا مصر وافظش شیعل فظش لاقب و اسباب و ادیدشواقیط هشيعناکاذا عبارلا باسملانع افظش

 شب : هم
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 mer مایا دور هلبج لو انب ندا دنلب كلان ابا کد  زعدژلبکر دآلجرپ هد زو |
 ۰ ۱ لوصو هدنناجحاص هکر دوضرپلوالوق لخرذغوا نفی مشلا مون هلقلواهعقاوژت هدن اردا داو صرب هدي درول رک ونب

 زشن قمار دن داعساهدشنزویرکس ( قرش رش )راراد ضبا ديارشهنالواه دنلوصو فرش هنالوا هدنغاضر دزاووصزر هدننناچ
 ۱ اد | دن ةفارشلجر لا فرشل اقنزدهنسانعم قلو ا فرشبحب اصمدآ رب هدننزوهفاطل (غفارشلا)ردینعش یزو ماعاردندنیئدحم

 نزد [ نالوا! فرش لحب اص ایلاجیکر دنصوندهفارش هدننزوربما فی رشلا) فا ورشا ذناکاذا سماج بابا 7
 ۱ لن نغفرولک فر شو رولکف ارشاو ءاهرش یعجج كفي رش رونید 4 هنالو فرش بح اص پب رقنع یراش هک هتب هک هتن
 | رضب ئا بس زق نجا لهراشو مولا فب رشوه لاق زود همدا نالوا هرزۆا قلو! فرش لها ابرق (فراشلا

 ۱ یکسان فی نشو ردلاد هل بح کارد لغ اف مسا غاوصم ندلوا باپ قرابشن هروکهثناب لر اشا شش

 ۱ اش هقان لاعب یکه فراش روشید هبهقان هجوفكي و قرتعلایمسلایا یقراشلاب هامر "لات روند هقوا

 | مکر رولکف شو ه دشنزو بتکرولک فربثوا فراوشیعج ردشمراو هبالاو زکر مدس اک ایک غ ةنشه یا

 | تک تفز ىش ٠ هدارو طلا نما یا . نوا فرمشلا یکتا 2ا ندا نمو هدننزو لودع رولک فو مو هدننزو

 | ردینعلوا, هیشت هب هقانولب وت هات نالوا همرهو هن هلتمح تافوادنادنتماولاصت ۱ رلطف ناف رد هدننزو

 فز شو رولوادارم زا هنتف نالوا هعلاط ند قرن شمة بجا هلغلوا یورمیخدهدنناونع قرش هلفاق موقرم ظفلو
 هقان هدنزو .دوعق (فوزمشلا) دون هییپادنلبو لا هدنشنزو ءارخ هکر ولو عج ندنظقل ءاقرش هلنبتعص
 افرابش تراصاذا لوالاو شمالا باسلا نم افو نش تفر شو ةقانلا تفرش لار زدەنسانەف قوا فراش فراش
 یسراف بوراجو ردیدآ تك اطرب (فوراشلا) یکبوکو مولطویسد رونید هراباف ق وف بارش (ف فراوشلاا

 لبجرا دوخاب زدیدآ ادیدا وصرب دوخاب عضومر هدندرروب دشا ین هدننزو ماطق (فارنش] )روند کو هکر دی مع
 هدنزو بارغ (فارش) رای دید ردفرصنمریغ هدئنژو باکراضعب و رایدلوابهاذ هنفارضنا كوبراضعب ردیدآ /

 یاغو دل ازاک ۲ ۱ ةدمراکفو بسح دوخاب قلوابلاعهدفزتشو د هقدار دننزو فرص (فرسشلا) ريما وسر

 | هراوفدو هتسوراب هعلقو بنما قف هلاطوا افرش هبلغاذا لوالابابلا نم افرش هفرش لاقب رذهننسمانعم كلك
 ۱ شافخ روئید هنشوق هسارب (ضرشال)7 هفرش هللعح اذا طال ا فرش لا زد هنسانعم تلیاعضو هرکک+ |

 ۱ | :راطروم هک لبا بلترت لحرب هرجما قاربط هنن هطروم نلیاذاخت | هوبالصاهکر دیعسا شوقر هقشب و هنتسانعم
 ۱ ندیاجارخا روان بولت رات ةف :هذاروا یسنهظرو م نمارضوا ىد ر ردیکب وتروا قززوآ هلفارمط هدقدلطزوع و

 | دواوا فصو هنشاب زوما نالوا قلا فردشاو رولوا هززوایراشور یی وبا هدقدلشب هفمچواینذ یرواب لوا
 ۱ فرشلا) هلن وطیا ءافربش نذا لا روند هغلوق نوزوا هدننزو ءارج (ءافرشلا) لاعیا ۱۳۷ لاق

 ۱ كلامو هدننزو درصارولک فرنش ج روئدهب هرکنکنالوا هدنرزوا رراوبد زاسویسوراب هعلق هدننزو هفرغ

 | هنمو ,رونید هی هنسن كج هیلیآ فرشو لضف بسکو هرایخیا لالا فرش هذه لا رونبد هنس هدب نکوالعا

 دع فریشو لضفرادمنب یزکیلکاکب ل رعي هب فّر شنا افرشو الضفیا ةفرمش کات هدعا موق

 ردنرابع ندنرارب نالوا دنلب هفرط ندشاب كنیرانویب كنمسکنآود هفرسش هب یدرفم هک رفلا تافرشو مردیا

 هدننزو هنیارغ (نبفسش )دن زاهر کک هک اوکردیزژرب نالوا تلف اجتاج ندنرافح املاو ندنفرط ىرغض تالذک
 لوس و یسهثج یرب | یراقاوقو ةیرافشیاهفارش نذا لاشه روند هغاوق نالواوالبقو نوزواآ قرالوا كلكن

 هزار ضابسب هنوکرب هدننزو یارغ :نارغ (یفارتشلا) مسج نینذال اهم یا هبفارش هقان لاقت روند هب هقان نالوا

 كفب رش هلبتف لا همه (فارتشالا) روش هرآرب نانو ایشا نوب رع ضرا نالوابراقم هم ضرا ل ل
 | مهناذآ یا هفارشا!عطق لاقب ردنرابع ندننور و ندنرافلوق كمدآ ناسنالافارمشاو یدنلوارکذ هکر

 هاتبت بوصب یتیکا هلغلو ازوک بوبازوا ك هکر وئید هنن راقاربت نیکالوش هدننزو لارج (فا رنشلا) مهفون او
 اول لا روتید هرال كسکو و یرقوب دیعچب فریم ليف كيم (فراشلا) هلوارونلوا عطق وبدر ديا |

 ردنزابع ندرا هبرق نالوا بزاقم هغانادانآ ندب زع ضرا هکر دیدن وب ماشلافراشم اهیلاع ایاضرالافراشع

 هک (یقرسشلا وا ) هیفراشم لاشاالو ةيفرمشف فیس لافب ردب وسنماکآ ردا یف کنارو تام هک بف رم فو |
 ماما یٌرشلاوباو ردوب ندبا دل وت ادا هدنزسهش طساو رد هسکر ندنس لبق ارل ردرباع ل ناو رغیسا

 كسکو ب هزسکت هل (فآرمالا) یدلیا تیاور ندرشهموبا هکر دبس دینک تب رابانخج ثيل ىن ئرول
 ۱ قلواعلطم توقا ندنفرط تسواو ندنکسکو هیذنسلر و هالعاذا ءاب رلافرشالاق ردهننسانعم قبتخهرب رب

 ۰ ی ان
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 || یداوسو هدجو لبم « دخت ف ناکا ذا فدا لجر لار ننک ءافدف زرو شد هبیشکنالواوللپم هفرظر یاکیاو
 نکا رخ هچک هل سک تن هنمه (ضادنلا) نهم نیل | فزنا شرف لاسقب روید ه نالوا یف
 رونید هپ اپ یمجت نالوا یر" یئوروف هدننزو هارچت (ءاهدشلا] لظااذا لیللاف شا لاتقب د نس انعم قلوا |
 لب رو نفررطزءدنتزو ةفداصتم (تهدا شنل ) دسزاف ءاعوع ئادام دش سوق لاعب هد نو بنکو دف ی جت

 كنبش (ضوخنبلا) هعط هی دف دانم ف خو سوق لا بزدل اتعا فوصوحینمنات رو ید مش نالوا لیا |
 رد هنسانعم قلوا ان هب هنسن یندا هل نوکس كلاذو عف بلنیش (یدشنا اریتغا هلن فود لدتا |

 لاس مبرد هب اندم قلا مکتب مدننزو رار عشقا( فا فج شالا )تبصا ام یال هلن تفذغ ام لوقت
 محو غیا اذا لجیراب فخ رشا لا قب رد هنسابنعم قوا هلال اجو تسحبو هب راع اینا هل فخر

 | فاجرشلا) رو نيد هم نالوا هدامآو ساخ توننا کا هل هرزوا نشد هدنشنزو روفصع -(فوجرنش
 یوو هم دقرظ نمی رفلایا مفارش لجر لاقی رونید ةمدآ نالواولناو تصب قرسصكنخاياهدننزونماسطرق
 | لزق یل زو بید هک رک نالوا ةدنراجوا كنت رلکک و کیآ هدندب هدننزو روفضع (فوسرشلا) روسشد هنوغولتاو |
 | :طقموا عا لکب قلع فو رمطغوهو هفوسرش یکشا لاقب وؤ عند هکلنرک نالوا هدنحتوا نالکهشو د تاوکیا |

 | هالي ولواوو ید هيو شفلریکسناارپو رود بهو دولغب اباو نطللا لغ تزرمشملا فرطلاوهو علضلا
 (ةفشربنلا) اسملّوا یا ةدشلا هوش رش هذخا لاقت روند هنا دتا ول وا كنتو تادشو هت سمانه میهاد ووشو
 | لوشب هدننزو هچرح دم (ةفسريشملا) قلا وس ىا ةفتسرش هب لاق زد هنسا نعم قلب وخله دلقنزو حتر حتا |
 یشغدف ضاببا پ4 ناکا ذاهفسرشم ةاش لاپ هلوا قلفآش مالباقیترافوسزش هدنرناب کیا هکر ونیدهنویق |
 فاعرمشلا) رونبد هنش 6 كنابن سنجرب لوقیلع ردیدآ تان ع ونرب هدم نزور وفا (فوعرمشنلا) ضیا |

 فوعرش هبا هج نیغ (فوغرشلا) .روسنید هنغوچف كنك كنچاغا امزخ كار ا لبو یرسک ك نبش |
 ولع یا فرش هب ناکم لابقی رود هکلکسکوب هلیتعتف . فا ) روشد هب هغب روق كچوکو زا هنتسیانم ||
 داد او ءانآ فرشلوق لغ رد هن انعم کر زب ود لولو او الا یاافرش اناکءالع لاقب رونی هپ یلاعناکمو |
 | ولج فرش یز یلعو زاوا فرش لها نیلو ات. احتوولع هدنبسو لصاردصوص# هتزعو دج نالوا ندنزات مج |

 | وه لاقن ر دج انتج هخلوا زوکرم هدننامزو سفن كنب دنکر د ساک مزال ی لوا هدننشو لصارد وصخ هبت |
 مظم ريهب لاسقن ردنرابج ندنگ روا كنود ريعبلا فرشو بسلا ولعوا اب لا نوکبالو ادا ىافرشلا لها |
 افرش هتینذساف هنبو زونشید هکترکس یرادقم هفاسملبمرب لوق لع كمرکسردق هتیاخو مانسلا ئا فربشلا |[
 | لحر لسعوریتلخراو رجا لجرلذت الل لیخانا هصنامردشلیا مات هثیدحوشا لیا هعلوب فوم نیفرشوا ۱

 امنآواو تانشحاتمناو راو اهرانا هل تناک نیفرشوااف رش تنئسافاسملتط مطقنا ناولو تاتسح ها ت ناک ةضوزلاوا ۱
 لپ می ظعرمارفرشو رجال تج لا كلذل ییهف هل تانسح "لذ ناک اتهیقسدنا درب مو هتعتب زم ةف رھن: ت رع |
 رخ لع زا فشالاوهو هننفرش لعوه لاقب تولوا رش كلرکو ربخ كرکرونلوآ قالطاهفعراوهراک توشاقب |
 | فرش و شا رک ذینباک ر ذغاطرب یرلکذ ید فب رشو ردیدآ تك غاسطرب هدف رقكانانط منفی شو رشوا رخ |
 | هدهیلیشا فرشو ردیعما لویقرب هداروا هترمض ردعقاو نما یج یرلکدیدءذب رو هی رمض یج هدخانط يرلكبند |

 | هلن اطخو ردنداروا ین رمشلاذجم نی يهارا قصا وبا نالوا یطباضو ىپ طخ كنب رهش هبطرق ردم ضوفر
 | اجر مدرصمو زدنداروآ ردقورعم بناک هک ی صولا قرشا هلادبع نتتوقاپ ور دتچرما یا تچ كتالو
 فرشو راين دن نویفزبلا نو ؛نصفادج  نقیتعو یشرقلادیس نیدیعسوهیقفلارب رضلا میهاربانییعردیذآ
 | ردهدلب ربهدندالب نالوخ (ضاببلا فرش)ردرات حم قرشلا مهاربا نب لغو ۍرفا خل اد ن فرش ر دندان علا
 ردغاطرب هدنشپلاوعج هزوب معلق (لعالا فزشلا) رد هعلقرب هدیشب زف ديب ز هلی شک فاق (حاسحمق فر

 زوتاهیدشدم (اجورلا فرش) زذ تیما ل مر هدندرون یسهلینق ممت (یظرالافرش) ریلعضومرب هدننارت قشمدو |
 هیج فرشو رذعقاو هدقفاس لیمزونادوخ اب قرق لوق یلعو هرزوا یوق شم ماما ردعضومر هددفاسسلیبیلا
 لکا یلع ماداذا عزل بابا نملافرش لجرآ فرش لاقب هنسانعم كم اکران درولواودصمو ر دبا غضناوم
 دوخاب یی دمدآرب و افترا اذ تکنو نذالآ فرش لاقب ردمنسانعم قوا قلا یرقوب یراشابزوماوقاوقوماتسلا
 رب زا فی رش) ایندولنید الجافا لہ مالا تالا نمافرش لج را فرش لاقی زو هننسانعم ق لوا ناشهلاع یولند

۱ 
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 | فبسو یمناتلاربنم نفیس بهو ناسفیبو نیکسم ن فیسو ,نوراهنب نیسو دج نفیبسو رع نب ||
 یا فان لچر لا عب رونید همدآولممق (فئاسلا) ردن داور ءافعض یب تلا ۍوزخلا فیس واو .هریغملایبا نب
 یعچ رد هسک ن زو د مه دارم هکرونید هنبحاصق هدننزو دا دش (فایسلا) ردییکر ماتو نالویو فیسوذ
 مهنوصحیاف ابسمهلاقب روند هرامدآ نزغبت نالوا فیس یر هعنامو نوصح هف اس لوق لع رد هفایبس

 || هکر دیفدارعو هدننزو بازحا (فایسالا) ردندحرب هدننزو دا دش فایسلاهقدص فویسلابلناقم نعي هفویس
 | لات رونیدهرالب قاتیفو قاروف هلبف كيم (هفئاسلا بازحایا فای سامه لاقب ردکعدراهورکو رلکواب
 یم روند همدآ نوزوا هجا ىك ف هدننزو نادر (نافیسلا) .طحعلاو نون ان بانه

 || كنبس (فیسلا) لیوط ةفوشع ىا ةنافبس رها لاقیف ردصوصخ هناوسنروب زم ظفا لوقیع رد هنافییس ||
 || قالطا هب یداو لحاسس كاذکل حالا یافیسسااب اول رتلاقب رونلوارب,هت یاب هکر ونید رحم لاس هل رسک
 ]| امرخ فب سو ردصوصحم هناعرح لحاس نامهفیس دوخای رون د فیس هلح اسافلطم لوق ییعرونلوا
 | رع لیوطلا فینسلا ردیدآ عضوفرو ردیرتک لپ كنجسق فیل هکرونید فیل نالوا قشپاب هنیرابید كني رللاد
 | ردلحااتسرب یدازوا نوزوا تیاغب رد هدنس هتوا كلح مان هوش دقم ردب رفم یاپرد هکر دیعما كناحاس رپ
 | روتید همدا شعفاط مق هدننزو بیچ (فیسل) رد هدلب رب بی رق هنی رهشن فارس هدننزو روج (ضبسلاروخ)
 . ]| هبناوج یافیسممهرد لاقبا رونید هب هجا شملسیزراک هدننزو مظعم (ضیسلا)روئید هردابهب ولملقو
 | تاسنلا) رداوقنم یعدینبدلوا هاب یدنلوارکذ هکه تن رد هټواو هل رک ن مزه (ةفاسالا) شفتلا نم هیقن
 فیاست لاقب ردهنسانعم قفشروا هل هدننزو لاعتفا (فاینسالاو) هدننزو هلعافم (نف اسلاو) هدننزو عافت
 ]| تولد هدف كنبس (ینارفل تفیتس) مولا فيا دغو فوپ ساب وب راضتاذا اوفاتسباو اوفبانسو شتا
 1 ۱ رد دیستثعاب یتیدلوا كرما هدنلکش فیس یبوا كنتحاریب رونلوا ربع یمق نوغزوق هکر ,دیعسا تاسپتمان
 || بولوا ثداح هد تلا ك ننابط كناسنا هکر د هراب هنوکر م دننز و هرم (ةفآ تشل )ةا نیشلا لی صف

 | هو زد هنشنانعم اینو لصا هفأشو رولوا الهيبحاص هدقدنلوا عطق لوق ىلع رووا عفدسنم هلففلغاد
 | كمدآربهتتتتف (فاتشلا) هلصا نم هلازا هاسنعموا هخرقل تل بهذناک هبهذاقا هتفأش هللالصاتسا لاقب
 اذا لوكا لع فو مبا زا بابلا نم اف أش هلجر فمش لاقپ رد هنسانعم قمعچ هزاب نانلوارکذ هدنغابا
 لوكس کت هربهو یعف كنش (ةفأشلاو (یأشلا) .روتبد هغایا شمتچ هفأش (ةفوئدشملا) ذف شل تجرخ
 | قلکتلالد ی هسک ی نبدماشوخ همدآرخآرب دوخاب كلی ازارتحا وبدرکد ی زوکند هسکرب لوق ىلع یا ضغب
 تللدوا نیعب نیبصینا تفخوا هتضغبایا مبارلا بابلانم ةفأشو افأش هل تق شو هتفلش لوقت ردهنسنانعم
 ]| لوحام ثعشتاذا هعباضا تفلش لاقب ردهنسانعم تاخلزورپ بویالتچ یس هروج كراقنر ط هد و هرکی نم میل
 | نج هداسف یا هد رس فاش یکتشا لاقب رد هنسانعم ق غزا هدنس هجردزلوکوا هراب حرا ف اشو ققشنو اهرافظا

 || هاب ىلع فولشمولهف لج را فاش لاقب رونید ههدآش فروق بوکروا نورد ندهنسنرب (فوُئسل) ارب داکیال
 ]| توسلوا یرثاسو خاط روشید هپ هنسن يرويس هدننزو روغضع هلی هچ لاذ (ضوذصمل) رعذو عزفیا لوہا
 || افق هفمش لقب دهنسانعم نع وص یتغوبق دوخا نسی رد كبشرب هلینوکس كناحو یف كنہش (فصنلا)
 || دود هدوس هبسنزو باک هلیادمجم یاخ (قا ضش )رد هينا تغلو و هدلج رشقاذاتلافلإ بابلا نم
 فدشلا) رود هتسید رشا ندیا روهظ نکر ولیغاص دوس هدسننزو فحش. (یفنهلا) ردتغل مچ و و
 || هلال ع یان ندنمهو ینوب ثیل رولک ف و دش یه هنسانعم داوسو صنع رو تد هب قلارق هددنزو فدص
 || زد هتسا شعم طا شنو حرمو لبم یافدش هآدخ یف لاسق روئید هکل رک نالوا هدقاکب ضعب و ردشلبا نر
 |(فدنلا) هتلطیا لیللا فدش ین ءاجلاش ردهنسانعم تلطو ردهنساتنعم نار فر شو حرم یا فد شهب لاشي
 لاتقب هوا عب رو تلخ یسمارصص بولوا مظعیس هثجو ولم رکو نوزوا هکرونید هن الوش هدسنزو فک
 هکولب رن ند ههکو روشید هیفجراب شاسک هدینزو هفرغ(هفدشلا) ةبثولا عب رس مظع لي وطیا فذدش سرف
 كلل هران هل بوكس كلادو حف كنبش (فدشلا) ةفادس ىالبالانم ةفدش تضم لاقب هنساسعم هفدس رود
 لاقي رو شيد همدآ قالوص (فدشالا) ةفدش ةفدش هعطقاذا یناقلا بالا نم افدش ةفدش لاش زدهنسانعم

 دخ اق لئامیاندشاسزرف لاف روید 1 نیپز و نابناب ند :غلنغزآ و ندنغلهشال آو مکا یا فب ثا ل چر |

 اطاشن هرسیف ضزعم یاقدشا زعپ لاقیرو ند هل هود نیب روبن وقرا نوقرآ ندنطاشنو ش هنجو ایپ هبقش
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 ( سل روند هب هود شهرا هدشنزولوقم (فوسلا) یدنلوا قالطا هل خلوا مش عقومردذوخ ام ندفوس][|
 ۱ ید یو وسو تتسهدنوب هک هلیعف کاافو نیس (فوس)رد هلا همم نی تز دل ارتست هلرا هعیلط وک هد زو هسک

 هدلفد نیک هدوحو نونه رد شیفت هلک لوق لیعردهنشانعم فابشیتسا هکر درز و هل ةانس روضتید

 یتسهلکفوس+ روک ناب كنغار کردا حراشرونلوا لاستسا ید هدنزالعف دعوو دعوو دیدهتو روئلوا لاسعتسا

 هل وق هنمو ردیا صیصخت هلابقتسا بو دیا دی رج ندنتمانعء لاخ راض لعف نالوا وخ دم هکر دفرحو
 قاشان ونت رجا كس ردیادارن قاق مسا قس هلک ف وسو ر دنت ید دم هداروب راسلا یلجمااذایوت ر فو

 تونك ەل راساوشو وزرو هینم ارو دارود نعي نامالاب شزعی یا فوسلا تان نالف برعلا لوقتو نسردیا
 هنس ایم تم حالنا: الق نالوا هنساتعم تسودو رد نان وب هلک هل یف كاف (فوتسايفلا) رد کعذردنکا

 کرادی هدسالف سن فوسلیف ریکح لتون رذللکعد دمکطا تح ردنکر م ندننبت ےک قوس نالوا

 زده (نقاسالا) دی رع فرد ر دعما ندنارد هدو هلقو وح که هفشلفو رده سانعم ءا کج رد

 كکوسقراشکید كناشحهمو هلام كلهاذا لح افاسالاقب باما ارق یسبشاومو باود مدار هل زرشک
 كف ر ط کیا هلکماغی هج وبا نشکید ابتسم هدیه نانزرنا تمرخاف ی نا یازراخا یاسالاس ردهنسانعم

 رصبش نیم هنکیدلیا فضا هلیعت ك ناخ ییهزرخ ردشایا هجرت هبا كلد قوب ینوبلوتناو ینذلکوسیشیکید
 کا یح فاسا #9 لثلاهنمو  اههذلو تاعاذانادلاولا فاسا لاقت ردهتسانعم كلوایدلولمدآزرب آرهفاساو |[

 1 وتندهدل اوندیاتأفو هریک كم (قاسلا) رونلوا برضدن ر رشة د نفح هیکب نالوا داتفم هسا ونو تذاوح لغم هول فاوسلا

 رز (فل وسنلا)رونید هی هدلاو نالو توفیدلو (فاسلا) روشدءةرد نالواتوفیدلوهدننزوبیج (فیلسلا

 هنف رصن هرزوا ی دارم بودبا ض وفن هرخآرب ,نیسشیا یدنکم دآربو هتلطماداهتف وس لوقت ردهنسانعمتلیا

 لوش هدشنزو هند (فف وسلا) هيف هتمکج وه اتا هتکلمیا یرما انالف تفّوس لوقت ردهنتسانعم ادا كلام

 نعوخان هل و" ی دوخاب هلوا زولوا دشا لر هید رونل ول بولکوص نيران نوکو ب اکآ هکروتیدا هب ویق ۱

 فاعت و هرکف اه اهفاشیوا ء الااهبف دحنوبفوس لاق یا ةفّوسم ةیکر لاقي ؛هیملوا تافتلا ندنفی دلوا
 فّوس لحر لاق هلوا نلیا عنمو د در ینآ هسک بویلشیا نهاوند هکروئب هکروئد همدآ لوش هدننزو ت دخ( و117

 هّمشااذا هفاتیسا لاقب ردهنسانعم قلقوق ك هدننزو لاعتفا (قایئسالا) دحلا هدربال ءاتشاق عنصد ناکاذا ناکاذا ||
 هفواس لات ردهنسانعم تم هدلسف هدننزو هلعافم (ةفو ةفواسملا )ردناکممسا ندفانسا :هابعص تم (فاتسسلا) 1

 هذن فمك (فهسلا) اهعجاضاذا الا فواس لاقب رد هن سانعم كليا هع اضم هلزاب وو هزات دا ||

 ترطضاو طلا وا تلانلا ثاننا نه اغهسلیتقل فهس لاق ردهنسانعم كغد تویلابح هدعز تلاح لوتقم ۱

 مف لح را فس لاق , ردهثتسانعم قماصوص كب هلنتغف (فهسلا اروند هن رالوب قلا ف مسو هدف

 ردساتیقرغ یدورو ندعبار تاب اروند همدا شماصوص ك (فهاسنلا) اد دش شطعادا عبارلاباتبلانم :

 لا دوخاب رسسوص كيو كلاه یا فهاسلحر لا اتا كلاهو رولوا دا ارم یسابنغم ثدح دوخ

 عزبلادنعشطعلاهبلغ نم وهوا ناتطفیا نفهاسلحر لانس روشد همدا نالوا شطع بولم دع ازت

 (فاتهشلا) .هرمغتمیا یا هحولفهاس نالفلاش روئد دمدآ شلزوت یسهرهج هلییسهضراعر هحولا فهاتسو

 هنتلع فاهس (فوهسلا) رولاق یسوص هل بویعناق هسا واکد هنره هکر ونید هتلغ قاهصوص هدننزو بارغ ||
 داکب ال ءال برشلار فکس اطعیا فاهس هب یا فومسموهف لوهجلا لع لحرا تفس لاق زونید همدآالتبم

 ۳ لات روند هناعط نروحما قوحیوص ندنتطلع دوخاب ندننیحولم ٠ هدننزو هن (تفهسلا)اوزب

 هفنخسا اذا ههتتا لاقي .ندهتسانعم فانسا هدننزو لاعتفا (فاهتنسالا) ارشکه املا يس ناکاذا 1 | هفتم

 شیلا موزا وچار ناک رامن بله هنساانعم غ روند هلق ي ادفوطم هد فرح (فیسنلا

 فوُیسو قايسا یعج كنظفل فيو مدلناناسو جرد هلا هدزمص وع فيلات مان فولالایلا ناسا لاف

 ردهنسانعمقلاج هلق رولواردصم فیسو هدننزو دنهشخرولک فو هنتنزو سادارولک ف باو رولک ۱

 كياجو هبحو ربت هدنشنا یا كمدارنو هفیسا هتفس لوقو فیسسلاب هبرضاذا افیس هفیتسد ةفاس لاقت

 هنفصو كحراش ردندآ قلاب شنجرآ فیسو تفس عع اهتتس قتسل هدب تفاس لاقب ردهنسانع«قالوا

 فیسو رونلوا قالطا هنب رللبق یر وق كتآ ف.سو رد راج هد هات رنک نبس هدانعموب ر دیغاا ملف هزوک

 فیسیجحاض ةدیذع فیلاوتو ردندنش دم هان هلادعن فیسو  نایلسیفیس ر دندلاجر یاسا

 سا

 س

 یب
 س



 یاسا لاپ "لقناذا مقانلا تبفنس لاعیرد هنتساسنعم تل منت او فای یلعاتشاذالوالاو

 نکس تبفنس نقل فتا لا ر و هفنس نعم راعبل!فثسا ل اهم ند هنس اق مپ فنن هل یسک ك نزم
 ترش در |هقنع متدقاذارعبلا فنسا لایش NOPE هنسابنعم كمروتسرابایزابا توی
 | قوت اونا تان او اوبھ: دتشاادا جم راتفنسا لا ږد هنسانعم قعرواصزوت بونا

 لاو یررلا فما لان رد هن نسانچم كز وكن یف باضسو قربوهمکحااذا هرمافنسا لا ردهنساسنعم
 ۳ زی نیو ها هب ناو یاب هکر دهننسن یریلک دیدرادوخ هل ر ریسک ك: تس (فنسلا) نيب ق اب ورادا

 ۱ : ماعط لات رردهتسانعم فنصو عونو هنوکو هعاج یا سانلار ن غن تن اج لات اوین این هو رکے

 موجات لوف لیعروسید هنغوجق ك نشم دوخابهنغاربیكنجاغا خرموآ «یدرودییخناعنصیا ||.

 زسا روند هقنس هد دوم نوزوا لوا هلو هناد, ورا قوق نوزوا یک هیلارو هل مع

 هلم ,شفلوآ لک )ناو زونید 4 هندی رچوهنس هرات ن جافا شا شار ناب: وةدننزو هدرقردهفنس یا عج و |

 SOTE د هبت (فضتسلاو) هلي كتبت (فنسلا) رولکف ونس ۍجرونيد هغاربب و روبځید
 ر زو باک هک دی رامخب كنظفل فاتسنک ذکر داد ر فم فینسروشش در التوب يرراقدت ۲
  كتهرهنه نالوا هدننکوکنوو د بویلغبهنالوق کوب ها لوش لوق اع من سام یللر ذهن کدو
 ع ۹ نزد هدنامز یکیدلکح نراقب كب هود نو وراددیا نو قمالییا ندنربنالوق نوش 1نادلنبارو |

 هدنف رط یا لنهراسفمو ك نخر جو يق هلي فو یمض كنبس (ناتفنسلا) رولوابرطش :رط صم هلغللال و ثویشوک , |
 IE HEEE نالوقا نزوسوزنکیت الاباماد هدشسزو بارح (یانسلا) روید هواج اف

 | لخرلامدقبناک اذا فانی ربع لابقب یول واتم ماتی ود نروسیرابایتالابتالذکل تحرلارعت ؛وبناکاذا

 ۳ هزوچ كنس ەلوقمەمودو یدنلوا رک هکر دید, كل ظفايقنس هد لتتژو ریما یی
 مجرم لاج : ا ناک اذا !فونس لرفض لاتشهلواوروضو رک قربان اد کر وبشید ةا لوشهدتنزو روه (قونسل قوام
 1 ون صعیلادنع هژوا ندنام منو ق قیس و اما کوس دف لو هه ی جنس

 | ا رتا چ لرش ەقنىمەكيدىدراضەبو ردصوضحهیمقان ۱

 زو قد رآو زول تد هرب قازوق هفنسو اسمعرمض مروت تزشعاذا ةفسم ةرکپ لاق هاو ارراسق توشرش
 | قوا یفلاضا لات زد هثسانعءقالوق هدتنزو فوخ (فولسلا) ءافعیا ٌهفنسم هان لا روتدهبهقان

 جاب رانو ااه ی ماو مو باوذو ربصاذا میلع لسجزلافاس لاقی ردهنسانعم كلباریصو هسا ذاافوس
 یک او فول ةوو تلهاذا یو قوست لالا قاس لاقى ردذنض انعم تادرکنیغربق

 ف فوسلاو) هلع كبت (ف اهن انداذا همت ايلا فاس لاقب رد هنبسانعف قعشلعت هضرا لاسبموقیتعب

 اس و )(فضاتسلا )هلو ا,نیتف هنو موق هن عارمط هکر ولید, هرب لاسموق هک دیراعج كنهفوس هد ترو درص

 مو هاو نضرالاهذه فام کلاقرد هنس انعم دعب نقار هلی مسک لنسا(نفیسلاو) لف رله
 هدناب یا زانعپ قاقوقرکردذوخ مندنساننهرج تییصاكنوب وام وب نی رشعههاسهانتدلوعتواهدعب یا |[

 یک e کان 3 کنی ماشنا بغ تا نو ییدم هد نهج ییدلی مزعهدنکنالوازوغالوق |
 كن نه ,(تفتاسلا)راتدلیا قالطا هقانسنم هغلقاریا هللابعتسا نرثكه دخب نولوا یجولعم, یک ابهخ او یدک

 روید هنسهچراب تا نایک تسیدلنوا یوی رد هدنم ۵ دیس لی هیذخ ممللاةغئاسو نونشد هخاموق هجا هل تھک ۱

 ساتم ء ًافةروشیذ هروج هدشزو باج (ضاوسلا) :ردیدآ كعضوفر هدونیلم هم سکه بش (قاوئتالا) ۱

 نسب ویدبشوا ادتقا کآ لغلواطوبضم هلبا ءانق هدنس هس كرا شو دیر طض دهم هداروب کرد جیم

 شعب وارولوا سفت فط لبالا ی نانولاو م هزوکه کو لا هحیوتفم یاف.ردموسرم هدسشاونع هافلا هد هست ||
 روسنپدهننغرفهودو ردح ار هب اها هجر .هدزمفح نادجوروسید هنیکواوا هکر لطویضم بک اف ەد ەنى :

 | فو لاقیرونید هنا لاله نالوا. ابنه نشاومو باودان قلم هباناضنا لوق بسم رد هل كنتسو دوخ اب |

 | یاهو هداشزوبارغ(ضاوس) لاو سان می موا با ق ناولاوو فال
 | بورواص قار (قاراطوار دنس هرم هک زو تيد هني روقزا وید (فاتسسلا)زدزژ ایل هدا پف كنس روم تد هضزم نالوا |
 | كنبس (تفوسآ دونه: هرهطاسپموق نالوا هدننیب ںی کر هلبا قاموفهفاسو زدمفاسبسیدر ههروسثد ہرا یت دز زوت

 | نالوا هسا لتعم مسزولند هنورب هلی كی ((ضاسیل))روئید هلا موق نالوا هدننبم رب اب هلقلموق یدو هلبعط
 شام رب تم تب سس تین

 مس

 ندفوس



 - ا

 نر انار ناب ندا م الكلوت هری( ضف تا )ةا ف تهل
 وید دنسب ږوای كنشوق ك لكك علبسو دن یر افق ترک بش تو
 نوتاخر ندنس هاپیقمنفدننزو دما ( دهالسلا) رد اج هد هلم كنبسو هدنزو نادر زول ناف
 هفالسوفالسلص کد حراش» ارن ئا افالسو هستیم دیو[

 | تنساضعریعوضومهثنالوا لصاح ند هر شن دیار طاقت ندمزوا ندمعوط یایاو لاب هنصن ام تب اغلاق
 زونلوا قالطا زب یبهقرج نیکی ورابارکسعل فاللبنو یدنلوا لاد مسا موم !حلع هدعب زد هلتمچوا# 2 ۱

 روید ههیلقالوش هد سبتزو روبنع (فولسا) نساتشقرت ندلاعا ناتسزوخ هد هی كنبس (فالو
 | نیکشاو لرکوبو :لیووطیاتولبلین لاتس روندهترمنوزواو " هلوارولک «دنرلکو ماد لراهود:نالک هو
 | خج نوید هب هيام ما (فغلاسلا) حير ىا فولسس نسرف/لاسقب" ی تنیس زولک فلس یعهچ ون هنآ

 | اروهح لک یرلکبد كن نوکی رب نبی وک دلوق قاین نددنیوقو لغ سلنا اوز

 | یهو نیتناابسلاو ةفلاسلاةنسح ةًأرما لاقي رونید ناتفلاس هنفرطیکیا رونیدهنسهیحان تو دل و
 اه زونیدهنفرظور ایا كنو لنبسق نآس رفلا ةفلاسؤ ةوقزلا تاق للا طرقلا قلعن ندا نم قتلام دمی أ

 خرا فلسو هنشانهمذلچرونید هنسو وډ كنده دننزو که لرم كس (فلسلاو) هدننزو ك (فلبنلا) هنپپان ۱ 1
 | نیتجخال اجورمیاناسغلساملانقن ردفالسا یعجب زونلواردەت ق اناج کز وند هنوز یشادنرقرق کیش هن |[
 | کیا هبننزو لعاضت ( (هلابلبا) لهصیا ةفوللنا اب لاك ةي روسنید هخاقاناج ءدننزو ر وتا ۱
 1 هبل كنپس_(تاتنلسلا) هجوزتخاامملکدخااذا افلاس لاقب د هسا عم قلوا قاناج لر یمخآ |
 | زدهفلس یدرفم یدناوارکد هکر یضوصخ هاجر لوق لع وتد هپ هجوز کیا نالوا دن ان تفت کیا ۱
 ۱ | هبلهسینلتس نالوایدجب قلشلادجا ید ظفاحاما .زدندنمالعا ناوست هدتش نو هبنع ذغلسو هل تمو ||

 فلسنا یدنلوا بی رعتو بیقلت هلغلوا قوقشم یغآدودتموقرماردکع دولقا دودج وا دا راف هکر ||
 | انچ تغلب یا فلس رها لاق رولوا هدودمم ندامادق هکروثید هنواخ شمراو هنشاب شد قزق تلج |
 | كاسة دهن انچ كما یلامومق هدننزو لیفت (عضیلستلا) رایخب نا قلوه لاو هر یاب راو |

 ۱ ال رد نشانه فالو هم دقاذآ دلت لات ردهنشانعم كالا ع ذقتوا ةنقلسنا لک افا لب ۰
 | هلیامدآرپ هدنتزو هلعاتخم (تفلسل) هفلسانعم هقلس لاسفب ردنرابع ندکلبا ضارقا دودا عالیه |

 ادا ددنساسنعم كش رار هدصوصخر و اف هراساذا ضرالاق هفلاس لامعة رد هنس اهتم كاد نازم |
 | دزو لعفت (فاسلا) مدلسقتاداریعلا فلابسلاعفب ردمنسانعم كلمات یوم وند تا

 | ندهعلس نم هک فلس ناتنلوارکدو ضزتقا دا اذسکه نم فلق لاتقل :ریدنساسیفم قلا ةجقاچ دوا نده

 | لب كمالو یمضكنبس اتا ساو هدشنزو هیت لب( ودطوج نیو دکل فرق |
 | تپ كنس هدیسراف روئیذ هیمغب ولبق لر ك مالو ىر مەك ك نبش ااو( هلبارتصقو ید فا اس ول

 | یرالل هرو یس هقراوازذدیغم هدیل طاقم دید شبت زیطدن مدو :زدفان هو زىم ىم هواي ضو ىد: زوالاپد |
 || نلسلا) زدلوتنمهرزوا وا ندصاصخ یفیدغاولط هی یلاوطوا راهنلیا عضو قږ هوا هداوه ئولقاباو |
 | نفیس لضجر لاتلعب :روسید همدآنالوا بر طضدو یکلس یادناو تقلخ یک اپ لک هدننزو لجیدرج |
 ۱ رو اتو یر و اا (فللسلاوال او لج درج .فلسا قتل برام |

 ۱ ۳ بو ل ۳ یا NY ناک روند من نان لزرع مس |

 | ثدیا دص هچ اغا هلکتا بودیا بصن هنفارطا لتحلاغاهدهعغاب هکر دق وط نیلاف,ینرویس ۍبوازپ هرس |
 ۱ | نجف سا فلش هدننزو لح درح رلیاههجمنیه + :(ضعلسا) دلت هرزوا یزادوهعضو یرادوناج |

 ۱ رد ەنسان قو هدنزوهمبوخذ( )نفی افغان لس ة رب لاقي رومن هفتم |
 ی كانون سهل یضغ كالادو .لانس( افدنس) ندا غو هداشنزون فاعلس (فابیغاسلا) هماطاذا |
 طی نو هیرج فلوت روضه نیل وب یر جور

 یاثلا بر ناف سل دهم قلا اسم هنسکو کود هنوکس بوتو یخ كنبس فن
 سس سس هجا

 هتم هلبار
 هی



 بس

 او) هدشنزو عشقی لاعفم تفقتسلا لوند ةمدآ نوزوا هدشزو مظعم [(فقسلا) ینیقسلا
 فقام و خضم رعش افت رونلد هحاص ناروط قیفلاقو ليدام ادبویلوا قصاب و نیقنان هدلنزو حیرسدم ی

 هامنغب شرادعقاو ةدنلوق افارزلاو هاست ذهو یا كنیفقنجاخیدک دو هاش يالا [) لفاج عفترمیا
 ۱ هومرب هدننزو | نلصنا (فقننا)زدرهسک نالوا عنج نومآتعافن ۽ هغر غ هدناعطاس دز هکر دعدم

 ا اشر بولسا (فوکسالاو) هلیسکتوزمه (یاکمالاو) هلینعقف كفاکو یار (تکسالا)
 هدتتسزاف ر روند" هیبهنزجو 4 ( یھ ونان هدننژو لقیبص :(هسکیسلاو هریلازو دادش

 PIE و زود فکسا هم وبا دون وا قالطاهعنصلخا ره یاغ ندیتفُوپا:فاکسا لوفللع
 ۱ ۳ و قاری نکا :دزکروئلوا قالسطا ههناتضزه نیلتشیا هژرارومد اتقلظمو روئید هرکلود
 ..مناتسط لک فاکنالاوا ف نفخ یا )فکینو :فاکتنو فوکساو فاکشاو فکتتاژه لا ۱

 | روشی ادا عن او دوخ اروند هنیرج كبارش فاکس اوةدیدج مناص لکو زانا فاکتسالاوا تشکسالاهناف

 AF RRS ؛قاکساو لو نایت کا او ارش

 ۱ ۲یذاعوناینبا ٌقاکساو ردراب وتس مالصا هت هد هنشکبا راد لفسا فاکسا هش رو لیعا فاکسا
 أ رد فبل اراق سالا لسع نیراسبنا دبع ند نیملکتو ق ذاحیا هرما یف فاکسساوه لاسفب ر نوید
 جزو كنوف هت زو هبطرط(تفکسالا) سالا) رونشد هدتف رح قلیعم وبا هدنشزو a (تفاکشلا)ا

 ۱ یسهنآویزوبهدنآهکرونب هنبهتعتیسوا لنوبق (فکاسلا) اهیلعاطوتلا هتبشخ یهو هلمشکسا ثتطوام لوفت
 | رود هتخاسق فلآ لوق لع زونبد هولرب ناب كب رک دنراقانبق !ازوکهدننزو بطرظ (فکسالا) ردبا نارود
 ید i (فكسلا) لفسالاا جو ااا دها تب انهیلهو هنيعةفكسا ىلع ةعفدلا تففو لافت

 | دزو لعق (فکس) همتی بارلا بابلا نم اشكس با بلا تفکمام لوقت ةردةنساشعم قاب كيتا
 . |[ قلوا نامش دار هدنشتزو ثاکسا (فاكسالا) هتفکن هتنکسامیآ نالا تەك لوقت ندهنساتعم فکس

 | نوا تعارز نیا هلوکس الو نخ كابس. (تغلسلا) افاکماراضاذا دیر تفکسا لاسقب ردهتساسنعم
 ۱ عرربل ا ملاذا لّوالاتابلا نما افاس ضرالا فلس لاقيت :ندهنسانعح نتلژود هلباوکروس لوق یلع قمرذقآ

 ۱ ۲۳ نم ما لا قب د هنس انعم كلبا مت دقت هدنندنزو وق فولتبو فلسو ةعلسلاب اها وسوا

 وق لع هغسراغاد فلسو تفلسو .انهنهداذاءةدارلا فلس لاله ردهنسانعم قاعایمولط فلسو مدقناذا

 ۱ کدو هسکم (تعلسلا) زولکف ولسو فلسا یجب نون دهنبشبم شمال تغابد هجوپا ذوخاب
 | ییالرتیخدو هک كةن pt از دلزود نغارط كالزت هلكت 1 هکروتشبد هنلآیرلکددوکر ونس ||

 اومن رل (KT ا مفلس نعم ضرالا فلسا لاق ردهنسانعململزود دوخاب قمردقآ

 ۱ ]اق IRIE نر ISONI (قلسلا] افلسفاطقعا اذا فلسا ل اقر دتا |
 هکر د نوت ندالماخم رولوا هنسنانعملع هکر ولوارمسا ندنساتنع فالساو یطماذا لوالا بابلانم اتفلم
 مولعم لای ةعلسفالام یلععبناوهو ابا اسهال رونلوا ليلو مدقتهر زوا هعلس نم ضبق

 ۱ سو رط كوا  فلس ال ذعفنم كاذو فلسلادنع دوج ول ارغسلا ی ةدار
 ۱ | تانفصردکلبا س هلن قم لجاع نالوا لامل اس زالو هیف ام یلمج رد صوص ج تاب هموقر رم هام ||

 ۱ یس هدناف یویئد همدا نربو ضرق هدنآرکر وشد هنس هماغه ضرق لوش فلسو ردراو یسهدندع طورشو

 ۱ قق الور کش هضرفدردب زلکدشیارببعد نسج ضرقوب هدیاادا.یینیع نامه هسکن دنا ضارفتسا تویلوا ||
 تكنئارو هذخااک هدر ضزفلا لسعو طرف هیفدعفنمال یزلا ضرلاوهو افاسهاطعا لاش"ردنا ثنافک ۱

 | قیاس كن هسکرب و زونلوا قالطا هنیدالوا یغیدلوارت اتم هنافو نکیارغض دوخاب هطاصلع یکیدلا دفتر
 ۳ اهللادغ ی نجادع ندید زولکفالساو هلی كننسزولکف الس عج روند هنسا زقاو ءا نج

 | قلتلاخاص ن لبنا رده خرب هددا دف هلیرتسک بس اسلا بر] اون روک ذم فیت ی زاڑاسو 1

 ضرا لاقب رونید هرب نالوا هجز|یرلجاغا هد زو ةخرف (ةغلسلا) یدنلواتبسن هلفلوا نکا هدا ث دحمان |
 انل مق لاق رود هفاعط یزمصتح ناسښاواربعت ینلآهوېقهدننزوةفرغ (ةقلاسلا) رجشلا للف ىا هاش ||

 هیات شلدازودو شا وکزوسو :وولوا| هدنرب :یزنسآهکر ویشید هنیشنههقفوب نلیکید هنماهمزجو هل یا هفاش
 | ةفلساوام لای هنفو ,زوید هتعانچچ لولب زا نددپکه هخشرابآ فلنا: هدننزو فرغرولك فلس چچ رود

 = ۰ . س حص ترسم

 ٌهفلس ۱

 سس تری

 مم ت <



۹ 

NNR 

 ۱ لماقبل ها هر وند هف یراق تیدو تبس لی دوخان یرادقم لیز شلبوا ندنشاتپانرخ هدننزو هفق
 لج اوا لبنا رادقملعجو لصولا نم ف سنام يهوه فسا ءاظعالاسقب ناردیاذاخنا دوهجمرادقم هدنرانببینآ
 هی راغا جابیص هن هنوکربكيررع ناوسنو هضبفیاففس هم تدخا لوعت رونید هیهنسن جوار ندنسهلوقم یادغباو
 یاب لاو رجلا لص وبذا بنا هزک- ینا ثیپج نښو ازین دوب ودنب هيرب یرب ینراچابنص هلکنا کیو ضید
 غف كنم تالا دوف هود یو ارابطو اه رش هازل بب ل لمارقلانم ایش ی ھو ههرکب لو هفیلاپ
 بابلا یم اف ءاو دل تقس لوقت دنس اعم كلبا لای تس قرهیلوا نوجم لوق یلع نمنع وی بوکود ییاود

 تنفپلۈقتلدەتپشانعم قالق نبیونه بویغافهب بوج فوج كب نیوصو تونلمربغ ةزخإوا هتشخإذآ والا
 نیهنسیانچم لیپ ضلع یروق, هودو روسنید هنپ رلکچ كن ولنا دفام رخ كلکرا سو ودا فون تک ایا الا

 دون ساغم النا فو فوق یاو د یخدوب هدنتشزو لأعتفا (تضافتسالا):نسینیلا تلک ذاا فس لب الات قس لاقب |
 یک نسم (هفتلا) زود چور ادا اوا رابخ هلن :زو وص (توفس) متففسپ نعمب ءاودلاتغفتسا لوقت ||

 قرا یافتن لوتتردنج هوا ينالپقوا ,ارهاظروسنید هتغون ن دیا نار لوف لع وتد هنالی بال هلیضو |[
 (هاتضسلا) دییشیا فسافس عوج لاقب روتید هغلجآ كر هدننزو طبماللع,(لفسایغسلا) ریطت قلاوا هانم |
 یهالایم ال لوقت نوید هنر تحبو راوخو دز یا فاضفس یش لقب زونبد هیدن کو قلب هبسنزو ران
 ردنزابعندرذش یسهلوقم نایذهرغلا فاسفسو روید د هزوتنا نا ندکلا نکو وتلا نو او ریق ایا فایل ۱
 هخماوهدرخ هلی هیت لعافسا (فقتسفیسلا)زودننید ەغارىظنە تاۋ هدر .یکروتوآ یدریا فاسفش هرعش لاق |

 هقسعیسلا) نسرالا ق وف هنر چو فانفس |ریتیا هفلطغسحخ را لانش ونمد هزاکر ور نرتوگب و روا یرلقارمط | ۱
 هوحو قنقدلالعاا ادا لجر ا قس اش ردهنتسانعم كم لا هتسف ىس وعما هتساشنونوا هدنتنزو هال ۱

 هماکح ای غلام اذا هلع فقس لاقب ردنساسعم قاب ضیعضو تاسو كشوکب ویلا نیتمو کم ییهیننپو |
 كفقسوهنسانعمهلاخ ةنابممآروتشد هتناوات كا هدننزوزیما (فیتتنلاو) هلبتوکب كاتو یخ كنبس (فعنیلا
 بابا نماسغعس تیبا تقع لاق هنسانغما قلناوانیو ارولواردصم تقعسو هلنیترولک فقسو فوقس یھی |
 زونلوا قالطا هکلف و فتو دلو همصنک وا جگر دملغ یزنهبن هعنک«راروب فقیسلاهللعجاذانلوالا |
 هببتنزو للیعفت (فیعنتلا), خربضم لیوطیا فقس ىلا لای رود هیهکچ یقلاصو :نوذواو هنسانچم ءاجب |[

 نین فقم هنموقیدنکی اربصنزب و فضلا لماذا نیل فقس لات قب رادهنشنانعم یاناواتيوا توپ
 ردهضومر هلرضفو یم كس (ضقسلا) اهفتساویبطاذا لوپ ما لق یارتسنآآتففس لاقیزدهنسانع قفل ۱
 دونلفضو یر سو ینوقوود یزک هل تنضوبندهنبسانعه قلوا نوزوا قرماوا هی زک | هلنیتخف (فقتلا]
 ۱ قنا صنل| فقس هو ردءافقس ینژرولش,داهیمننتسن نوزوا فن رک | لبو یف كره -(فتسالا)
 | كنها یراصا هادانزو لقا: (تعلنااو) دزو برطقا هيف (فقشالاو)ا هدننزو تادرا (فقشالا ۱
 ۱ .عضاوت بویلوا هزژ وا تفنحو توخ لوف نیعاروناوا نعپ پاپ هکروتید دنی رلدشر نوا رو ۱
 سیسق هدهبر فقسا هدندنع > رضا و 9 روده رللاع دوخاب روتشاد ه نللارق نالواروت رول هرزوا مشابققو باداو |

 "فقساوه لال ةي رولک فقاساو هنق الا ی چب زدب رلشبشکنالوایغاشا نانراکدید نارطمو یرق وین دنزاک داد
 | سبیفلا قوف هوم ماپعلاوا هتبشم ف عشاق كالا ندا فب ملر :زىا:ینرا حنا اقش ەققتلاۇ
 .ندننیدلوا هرز وا عضاتو عشاخت رد هنسانعم انا هود اخ ندنسانهد فن نانلوا وا رکذوب و نارظالانو ډو
 اصادا افیقس لج را فقس یل اس ردهنتشانعع وا قش ر دزد صنع هدشنز زو یلخ (قیتسلا)یدنلوا قالطا

 تالوا هدزاوا هدنشزو فلینش (تفیعبلا) رذپدآ انضقرپ هدنراد سلنا هل كفاقو زهره (هفمسا) افلا
 رّونلو| قالطا هەق یزلقدراص ولناراشم قفیجو يزف ةندُما فة ةعان سئ ةعيجشا ينمو روداوە

 یک ی دن نیک اعل طم لوق لع روده نشات کاکو لونب د هلا رهانات ی دز او هرتص نالوا هدنشاب كنه ءۇي
 سو كنوفو ورخ شامل الوو یم یزرکد بد كنس ەت ل ناف هافلوا تفقس .دوخاء روس همتخف جز
 نف لیتر لافروناد ادمدآ نال و نوغوب وی را یزلکک لود ل فان وزو ەدننرو رج (هفعسالا) رۇ

 ینونبق هیلعرب وال یا فقتسالخج جن لای روند ةيمود قالنج سستو اتهیطعلا مانظعلا ظیلغلاوا لوظ ئا
 هکذدربشب نا هدعشزوزنز (فلقس) قنعلا (جوعالایافقسا ملط لاق لو دغاققسىنۇمرۈتېد هنشو ەنشۆفەۇد ینرکا

 < یلبقاذا نیان نايم ی دهنمیانفه فاش یتلساناب یازیهنزب ةد نرو لعفت سس اردد |
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 متا یایوعزن هب راجو م الغ لاق روند هتروعورا كزانورتولندن قشم وب هجرس ولچ یه دړوکه دفنزو روفصع

 هل وطیا فوعرمس املا بقی روشن هنوناخ نانو دب ولب وب نوزواورو شید هاو لم رکو نوزواو مسللا فیفخ
 تبوخیتسادغ كخجوج هداسننزو هح رح د( هع هفعرسلا)ردبالیثسا 4 بانک وشد هیموکو روشدآهب هناک کو ھات

 | قلوا هدرور ار ادخلزوک قجوح دن زوار حد (لفعرمسلا] دهنلسانعم كل هدزورب لر هدیافیطلو
 دعا هدتشزو رونصع (تع طوترمسلا) حلصاف هءادغ تعلصا یا تفعرستف یبصلا تفعررن درن لوقت ردهنسانعم

 لیوط یا فارس لحر لاقنژونید همدا نوزوا هدشنزو ساطرف (فانرمسلا) هنساتعم قشابروشسد دید هنشوق

 || لفل ادب رجروشد هنلاد کندن اضاامرخ هلنیتف (فعتلا)یدنلوا رک هکر دیفدازمو هدنشزوهفعرس ةه را
 اهدی رج یا هل افعس عطق لاق راربد هطش هنشا زوشد هنسا روق یرتک اروند هنعارمم لوقلعهنساتعم

 ۱ هنناضم تلزورپینمروج كفت رطزولو ار دصف ثفعسو دیطشفدطزتناکاذاو تسشاذالاشنام رنک آواهقرووا

 | لاق دولکف ونسیعجروند هتیزاهج نی و اذا اغار بابا مع افعس ه های لوحفعس لاقب

 | هلو هیرابو هو و رادود هم تمض هقان نیمه ولوا لبلق ترمز تکرا نضرمو ۳۷ بول زوبیرایق
 ۱ دفع فعس نتوارکد (فعتنالا) زونلواقالطا تفعس هلوارخافو نشفنو مو هک ولع لام ۍسهلوقم راقعو
 | قولا لع ت قت دقو ءافعس هقانو فعال ج لقب هدسن زوءارجندءافعسیو هرونید دیمودتكکرا شمارغوا

 )ذیضا لا نالا ئ تفعسا سزف لاتش روید هلآنالواقآ مچ و یرلب وتكنسههنج فعساو
 ۱ هتان قالخاو عیابطو هتعتنا یا تبلا فوعسلقن لان رو شد هننابساواو رو تد هراهساک لوس هلیع كنبس
 | قونصسانلافوعس لات همو رادلکد عونسعید رقم هروکد ةا خاش نوسلوا مامذكل کو رکو مراکم"ل کر نویشد

 | لیذرو لو هیمورفو هان هاش روید هتاققلتاص هلئوکش كنبعو یضخكتبس (فعسلا) مهمیابطیا
 ۱ | هل اهاضفاذا تلاملا نانلار افعس ۶ هتخاصفعس لاقت هتفانعم فروش شهارولواردنصم فعسو روئید همدا همدآ

 ح er دیبلروش هننالو او لونضرفج هدنزززوپ و هدنراشاب راموصحم هکر دنابچ هنوکرب هدشنزو هر( ذفعسلا |
 ۱ اهقعسودوناککی تضعنو رونلقو کل دهسایفعس هسرولوا یروقو رونلوارببعت هخولوص هکرونید
 ۱ 2 EERE رود" ةو نره غم هدنژوب وهدنشاب ب (فوجسملا) ردنعسا یرد 6 لرعاش مان

 ۱۳ كروشي كا ار یس دوب هلن رسک كنهزمه (فاعسالا) ةقعش هبیافوعسوهف

 | اوت كندار هاش روا داذا يلا فعیسا لات ردهنسانعم ققاح تولکهنسنز و هلاهاضقاذا هتحاحص

 ۱ تاقا ردهتسانعم قغ ۳ روان و هنکمآاذادیصلا هلتفعسا لاق ردهنساسنعم :كملکهنالوقو
 | هظلخ اقا هوضو كسلا فعس لاق رددنسانعم قعاقرایطوشوخر اس هنسهلوقمتاسم ( (فیعسلا) مل ااذا هلهاب

pra e(ةفعاسملا)  htهر روت ی و  OREاتتا مچ  | 

 ج

 ج

 | ی قاتل هام نا ۳ تا غونر هدنیرو فخ 2 :a سرق ئا .ITY ناکملاش

 اة ر اال انقر تلف شاقک اینو لار هدنزو رب رولوا ردصم فیفسو رود هنالوق نلیکح هنالاب و

 ۱ ولنا فنن لات رد هنسانعد مروا سلوق زامل و لنز ندنخاربیارخو ضرالا هجو یلعرما رها ذا لوالابابلا نم

 1 ی TARR مقوا یساوغم لنز رب نا لپ رسک مه قاسم همانا

 أ اناس سا لا HEE 20 دمهورونالا قادم عیاذانالف "فراق ارد نام
 :اتفاغ یر وقههو دونشد) ارومالابلطادانالف سالا ردهنش انعمللاد !تلطزلشیا اکو نودو ییفسو هبحاصنم

 ۱ فقه اقل اذا مالطا سرنل انا لاقنردهتنانعمملکن اوشا هثلعاذارعملا فسا لاتقیردهنشانعمتامردب

 كوخ نیت هز باضمو دار طض الا نمانداذاّاطلا تقسا لقب ردهننا نەم كهك ب وجواقرهدربصقرب سوفو

 قمرصاهودوهددحذا رظنلا فسا لاتیرد هنسانعم ق هیقهیقو ضرالا نمتنداذآدباصسل !تفسا لاقیزدهنسانعم

 ردهشاتتامفلنک ورا دهان نو ضیضعالهسأآ ارت :وصا دالحعلا "فسا لات ددا ام كک آه ز یسابهلدصف

 فطام ئا هفاتنهنمفسااف ل اعقب ردهننانعم قلوا بان رفظ هنهنسنزو هلق هلخدااذا ءاود خرج فتا لاق

 هلص كنس ( ةفسلا) راد لوپن لع اا لات رد ةنسانغم قوا زبغتم شرک لعدآرو يشب نم

 و



 | بصل یا ندا نااہل انب ردقجااوشرقهج اب مک وی هتنلجآبواچ تاتفو حاج فدسوزاتسالال ۱
 هداوسیا لیلا فدسق ءاج لای رو شذ هنسینرارف كن هچکو ردندنبا همرکو دز نبا هنب بیکرتو هلاپقاو
 اذفدسلا) ردهاکح ندتوص یراقدرغاخ نوعا قعاصیویفینید ارّرکم فدس فدسو رود ورق یشیدو
 هر ول اف نوعا ظفحا ندرومعب ودنسانعم م دروند هب وتروانالواهدنرزوآ لوف للعزوندهبولاق هدننزو هقرع

 قوذسلا ردندارعش کرد لاعمسا ناهدیشنزو رب ز (قیدس) ردهننیساتعم لیلداوسور وند هبهدربی :رلکدتیا

 فدسالا)ردتلوا هليا هجم نالوا باوص هدو و هنسانعم ضو روید هبلارق ناب روک ن دقاربا هدنننزودومق
 نالوانحاح هیهنسنرب هدشنزو هباک, (عفادسلا) دوسایا یدسا قس لان بروید هپ هردنست هایس هد زو رجا

 تذخایارتسلابتیکتهیاهتفادش تهجودقامهنع هللا یضرذشت نا بو هات تاجرو بنیدهمدرب |

 رو تيد هنغا,كکرواهدشنزورعما (فیدسلا) كمامااهتلعجو هیمزلتنا ترما یذلااپناکم نع اهتازا لیفواهمجو |
 رد هنسانعم قلوا ملظمهجکو مناذا لج زا فدسا لای رد هنتسانعم قموب وال سک كرم (یادسالا
 نوک ذم دجوانعم یکیاوبءاضااذاریقلا فدسالاقب ردهنساتعم قمالنیدیآیر رب حابصو ملطااذآ لیلا فیس! لای
 یبهدرب و یا انا هنعق بسا لاش رد ةنتسابنعم قلواف ور طر و هغرالآو رد قب هنف)لتخ | كلسانعم م هفدسهرژوا

 ىنا شل رق ذ رازوکم هلکملک نهوندککرب ارم دوخاب ندقلج او هعفراذاتسلافدسآ لات ردهنساب نم یدل

 اذا لحرا فدسا لاشرد هنبسانعم قمردنابوآ غارچوربکوا وا عوج نم هاینع تملطااذا اذا لجز اف دسال اش

 هروکه نناسكنم ,یسشخز4کر دحواش ردت تند هزواجتیلادنعاو دح هدهنسنرب هلن تحف( فر سلال جارتسلا جریسا
 قافنهدعب بولوا هرزوا موع ضو توپ و رد سکعلا ىلع هروک ایكبغارو ردذوخ أم ندنسانعم رشة فرس
 رؤلواردصم هنساننعم كلبا اطخو تلفغو لهجو دصقلا دضىافرس هيف لاش یدلوا بلاغ هدفرصمو

 فرس لاق ردترابع ندک با نامدا هنارشزرمطا فرتسو هلنهچو هلفغااذا عیار بابلانم افریسهفرمیلابش
 ردهنسانعهراتعاو ردقو فرشوناش فّرسو ردیسایدج كياعندج ندنبدح فرسو یرضاذارماق

 رلبرعو اضیا نیشلاب یورو ریبکردقو فرش تاذیا نموموهو فرس تان لجرابینتبال ثیدحلا هنمو
 ردذوخأم ندل وایانعموب و هد کد لبا ناب رج بوشاط ندنفارطا نی وص كضوح لاری دافرس ضوا ءامبهذ

 فرسلجرلاّمب هنسانعم یطخو لفاغرولوا فصو فرسوزدیدآ عضومرپ هد نق منت هدینشزو تفتک فرس ۱
 یدنکب ور دکر قراهدرخ جاا هکر ونمداهکحن ول رنغصوهدرخ هزوکرب هدننزو هفرغ(هفرسلا) ) هلفاغو هبطت یا لا

 ندهضرا هفرمسوبشا هروک هننابب كفل هفرس نمعنصا# لا هنمو رولوا لاله هدناولخ اداکبوابوارب توا

 || یدلیا فیرعت «رزواروکذ مهجویب هفرسموبش| یدیشلب سفت هیارخجتروقندیا لک | ج اغا ی هضرا ار زرواوا هقشب
 هکر دفکروقندیا لک | قاره هفرضور دیدروقج اغاهضرا هزوک هاي كيغاروردزب ینیکیآ هزوکه تن کتب نشو ۱

 ردیتعشد كنار حفر دی وب هدنا بوپایو دیو لاشتخترو یک یکدید كنم عقاو رنو بمت ى دوق قازاب

 جد یئادحا هناخروک یدیاراردبا داچا علانصو لیخ خپ ندناناوی حسان هدشاسنامز کی دیدراضءب ىح

 كجاغا یدروققارپب هد ننزو فرض (فرسسلا) رددیّوم یروکذع لوق دروب م لثمورایدثیا یلغت ندهفرس
 یدح یادح هغوو اټقرو تلکااذا لوالابابلانم اب ةرجتلا ةفرسلا تفرس لاصب ردهنسابنعف كم نغارتب

 (تفرمسلا) نیللا فرسپ هتدنسفااذا اهدلو مالاتفرس لاش ردهنسانعم كلباداسفا هلک هزدمآدوسزو اجت”

 شعنوا هفرس (هفورتسلا) ةفرمسلا ةریثکیا هفرسضرا لاقي رو شيد هربقوچ یدروققاربپ مدتاژوهحجرف
 ییدلشیا كنيدروقكياهلنبتعف (فرسسا) ةفورسمیهف لوهجلا ىلع ةرجشلا تفرس ان قيزوشیدهجنغا |
 فورسموبلاقب روند هیهنسن مظعو دیدش هدتنزو روبط (فورمسلا) زو شد هب هتسن ضابت هی وکر وا
 كنارو كره (فرسالا)روشید هنس هرص یرلکاکت كنغاب مزوا هدنشنزو ریما (فی ضملا) میظع دیددشیا

 هکر دتخل هدنظفل نیفارسا لب رنسک ك بزبه (لیفارسمآ) هنباتعم تلنرونیدفنوشروف کن دیب فنری هی |
 زواج ی "دح هل سسک ك وزمه (فارسالا)ردفاضم هتم رس طفل لنانالواندهبهلا ءامسارد یم جا مساردهلنون

 لاشرد هنناتعم نبا قافناو فزرصلام هر یز ندفحتعاط رعاط لوق ىلع ردهنسانعم :یللبا جرخو فز ۱

 یرلاهبعن سم نالوا هر اذعقو سحاص هدشزو نسخ (فرشع) ةعاطربغ ین هقفن او آ هژ "نیاذا هلامضرسا

 هدرم لج:اس هدنس هکلواسراف هدنیزو زارش (فارتس) یدنلوا تیعلت هلکلبازواشنددح هدهروب و هعقوردییقل

 | فوغرمساا) ردییم هرزوا هبيجم لبانص هل رلهتسارک باش ىت هینا هلا د کش كنب ا رد ةدلبر

۶ E 



 E ےس

 ۱ قچدتنوبع کوب تایر تند ل نلیعاهسارف اکا ذا فو مقا لالہ لوتندا هیدقاننب زوپ

 )اغ: رو شید هزوبنرتوکبیورض یا نطو شیخ اربط كار یغیدارغو وی یو نوبقنالوا
 | اهنوض یا: یا فوم میشی لقب روند د هلرووکتانفرکد نکرونکو !نواو هب تمام فرض تناکاذا
 روتیدهیهعوقن دب اذخنابنورنص یی وص نالو. .دویقو روبن د هبیدرمْساف نداروّقط ن ؟رولخاضدوسو تنعطاد|

 نوت تی ناخ نا ات هدتنزو هینلب ( مینا ) ءاما نمر ا ام فی یافوعسولدلاش
 ]لس هدننزو بارغ (یفاحمل )سرا قولحمایا ةفصموه لاقي ردندروکد م فحم نالواهنسانعمنلح
 1 وند یسک شمارخوا هنن زم لب (ضویخسلا) رثردبا ربت قرغا ەچ او مرواک آسان هکر وتد هضزمیراکدد

 یزمسک نم (نفومالاو) هدننزو بولسا (فوجمالا) لولم یا فوم وهو "لسیا فاس لاسقب
 قوچ كب یدوس لوق لا دو شيد دهقان نالوا: شېکک یرلکلد كنیرلکرما ینفم هدتنزو نوردا هلبعتخ كناحو

 احم او قا پنو خاو لبلاالا فوهساةقانلاسقیزوسنید هیەقاندنارؤهظ یسیدمشافنکمولغاص هلو اروکو
 ۰ | هی درشافندازومظ نکںولیغاضووس ی دوب هدیننزو ه رت (خفدس]ا) دننعساهصشتوض) مای نیلا ڈر شکوا
 | هدنزرظ هروب هکردنابنز هدشنزو ناوفنع (نافهلا) روسنید هنغاچلا نالوا هدنترص كناورحو روسنید
 فيما هدننزولتیص (فحیساآ) رادیارایتهلکنآ تلخ آن قرەردلکد نرمو لوک ًاترولوانگرلنرملف کد وش وب

 اقولشید فدا نوزوا كنو یونی هنر نوزوا لوق نل هنر یصی هدننزو سفتخ (فیعسلاو) هدشنزو یلفرد
 انس لجر لاش روناواقالطا همدآروآنابزرولنی زوس نوذوالد هده نونف هدننزو قبض (جسلا
 زا لاب ووناوا قالطا همدآ نوزو كي یلافص نا ښخ هبا بسنرببغتو ةغلابم یس تلنک ننسلیا

 لات وشیم هاب جا هک ذیعچب تانظمل هن هم كنبس (فاح او | اهلی وطیا امين افیهسو یعلا
 0 رنا هزضتا نشیکک فب شزو ةساكم( قصي موش یا یاخسا مف یف اعص

 )0 الا ی اضرفایا اف طا ییعسض ضرالان لافن رود هلن زنا کی دتکبوروس :ننجسکنالب » هدښزو ۱

 ]| لوط نفذخاا لات رومسد هنفرط یکیاكنسهجراپلاقص كج وک ناب هدنتلآ كغادود هلبس هی هنو یتخفكنبس
 ۲ i ESIR !هلپرمسک كنوز (یفاعسالا) ةقفنعلا ابناج امهو دنفس
 ندنتلف كپدکزوسبد هيغل هقفوب كنتهج كليد لینوکس كدب یاخو ید كنس ( تین ) هفتا اباذا
 ۱ در ضخسو رکن بس اکر وند هد هنتفخو هنغل قف ويلار داؤ لفعو شع ةقر یا فخ لاش رد ناک
 8# هنغا هقفاو كازداو لفغ هد شنو هباصس(تف اس او] هدسننزو هصرق (ةفضتم] و هلیحقفو یضكنبس (بفعسا)

 وند هنغاهفف ول ید كزنسنزاسو هقریا فاسو ةو فاسو یس هلفغق لاتف دیتا قدار فکر وتید

 ۱ نونلوآ لاسعتسا ەدە | هدنعل هقف وب كابشره فاش هدنعلهقفوب كلعع هلی كنس فک علل ادلعو

 | هففوب هنن اتو ییمع كىمداررولۋارذضم هفاعتوهقر ىا: ةفاطسء ءشلااذه قو : aa ةر یا فخ هلفعیف لاسیف

 | قراذا لقت تحس لايو لقفلا قیقر ناکادا فا ا بابلانم ةفاعغ لج زراف لاقب هثسانعد قلوا
 | لاسفووسن 5 اھو تقر نالوا ضراع ندنلحآ هلشتمضو ضف كنب (تفنجعلا) قراذالزغلا فش لاو
 | فيض لر لاق رود دمذآ :هقف وب لفغ هدشنزو رسما (فذسلا) لاو هند ةقریا غولعا نم ةف
 دیسک برش هکبسو هفشو,لرغاا لیلقیا فب نو لاف روتشد هزب لنفقوطلرسو هفبفخ لتملآ قیقریا

 | ضرا لاشزوئند هونالوا دجزآیتوا هدننزو هنلح (دفحسلا) فیفخ قرتیا فیس لجو لاتشر هزونشید
 ۱ هدعاسم هل تاق كنەبىڭرت رکود هنساساعم هقماح هكى ژو ها( هخاسلا) اکا الفا 2 رسم

 || هفخاس لانفن زدنا هلماعم هافانا یخو .یسودنککویلیا تالاس هنلمعتفانحس ننآدک ان وکودنرابع ندکلیا
 ]| بابلانم اقع ءاتسلا فهم لانقراد هنس انعم ف عزا ول ةن ف هلص كنس لبس (ضتحسلا) هعماخاذا |

 | رولوا تده هک زوشبدهخلن دنا دنتخل سېقو روید هخ)وک رقهدنتفل مق بعضو یخ كنس( ففدسلا) یهواذا سالا

 كتلظوءوض لوق یلعردنا ضضورع هرزوا رخآ [تهدخا ار زرلدنلوا هجا سا یبسیادکیدیدراضعب

 دملظلا یو هفدسلاق ءاح لا ردنرابع ندنطالتخا نالوا ردق هرافساتفو ند ر عولظ 5 ولید ۱ دنا

 | تضم لانشیزونید کلب ونهو یکی رخالا ىلع ننابالکنال نما ابسوا ض ةيسبق ولو 3
 "دلطلایافدسلاو ٌدقدسلا قنالفءاج لاقب ندان هفدس هلنینعف (یدنلا) هنعهفئاط عا لیلا نش قالىش

 رعقلإ عولط نيبام تقول اعم لاو ءوضلا طالتخا طاها رب الم ییالکال مساناببسوا ءوضلاوا
 ےس

 ىلا

2 rer O 



۷۷۹۰ 

 لوقیلع رولک اب زاو فایز یعمج روند هبهجقا شوشفمو بلاق فی زو اسهیلعرادتماو هرختوع هم دقععفدو
 هلن زاستعا تیما انعم هدعب ندردصلاب فصو باز هکر یدحراش ندتغا شاز نالواالعا ردهت در تخلو |
 مهرد لاقیفیکم کر روسنید ف ز هدنعجج كنوبردتفل ید فاز هرزوا یصاو یدنید فای زو فوبز بوتلعمج |
 افیزمهاردلا فاز لاقب ردهنسساسعم كلي بلاقو کی هجقا فیزو فو فای او فایز مهاردو فبازو فیز |

 راوتدو وراپو رو شيد هني را همدقو هنبراقاباكنابدزاو ردي طفح یراوټد ندرومعب هکر وضید «راوترواو هراقاصع |
 بلاق هززوا یفیمنلوا رکذ -(نفث نا) . "شفلهدودیم تراصاذا افویز مهازسسلا تفاز لاسی د هن اتق | قلوا شوشغمو کو بلاق هجفا هدننزو دوعق (ضوب لا ردهفبز یدرفم رونید هراهرکنکو هر هفرش نالوا هرز |
۱ 
 لنتعفو لوکس كادنمهو ی كنب [فآسآآ) نیملا لنت سیف روید هنالسرا هدنشنژو واتدش |
 ردهنسانعم قمالتجیسیدنک ی ذرظ لوقیلع ردهنسانع» قایوص قوبققوبق یراهروج كغنرظ بوبالتخ-لا |
 قتشنوهوا رایفظالا لوحام ثعشتو تفقشتاذا ثلاشلاو ناز بابلانم افتسو افأس تفأسو هدي قرف لاق |

 بولج ۲ هلتف هاتف فيلو ترشقتاذا تف او هتفش تفتس لاقب ردهنسانعم قلواف یسیردلغادودوامسفن ؛نافظالا

 هنب راد یروق كارخ هلنبتعتف فاسو شفتو ثمشناذا للا فل فس لاب ودهنسانعم قلوا دیدلدید
 هحرف (تفسلا) دونی هلوکسویو هغاصحصو رونید هثیرللبف كغرب وقو هفعسیا لفلا ناس ملیف لاعب :وونذ |
 فیل یتدوب هدننزو لاسعفنا (فآسنالا )روند هلا شعلزورپ یسروح كنبراقنرطو شمالتج ردفصو هدننزو ۱
 هب یساومو تاود هدشنزو بارغ (فاوسلآ)فثماذا لعلا فیل فآسنا لابی ردهنسانعم قوا یاتتتكتفت | pS ab 5 ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 4 هام وا 1۹

 باک فاتجساو) هلی رسکو قف کنش (ضجس) رداوس یعججرونیدهنیرب ندیک بول ندنفرط یاش
 نیز یربکد وند هبهدرب کیا لوش فج لوق یلغرولکف اجماو فونجس عج هنسانعم تس روند هلهدږهذنتزو ||

 رود فا هو فهم هنفش رھ كا هلو اونلهدرب هژباهدرب کیاهکوقلوشدوخاب هواهجرف هدیرلش ۱ بولو ۱ ۲م

 لنیراادا تسلایفهسا لام ردهتسانعم كچ هدر هوزوا هنمشنرب و فدسا اذا لیللا فصخا لا رول عتسم ۳ :هسانعم

 را تفحم لاقن ردهنسسانعم قلواهجزودو هحزآ نرات بولوا هار وكوب هلدتغف (فعسلا) احلا يلع
 لاق رونید هنعاسرندههک هدسننزو هفرغ ( دف ا) 1نطب صمنو ابهرصخ یقداذا مدارا پانل نم افیجم

 كنبس (فجسلا) فلا هيلع لسزا اذا هفسو هفصیساو تببلا فحم لاقي ردهنسانعم كمكچ هدر هیفتسنر
 مضومز هلرعقف كنبس (عضجم)یدندارش فلا ن فیتحو ردندنرعبات فصلا نفتنح ردنداعا هتک

 لنمصبذو ءىش هنم قبل قح هطشكا ذا تلاتشلا بابلآ نم اسضصع دلا نع عشا فس لایق نده اعم ]|
 لاق رد هنسانعم قاب و هرشقاذا هب: ادلازنهظ نغ مشا ف خس لاق ردهنسانعم قع وص بورصخیغاب نددت ص
 تءاشافتلک ااذآ لبالاتفصملاقن ردلمعتسمهنسانعم كع فلع ردق یکیدلید ناویحو هقرحااذا* شلا فصم
 كليا شارتو هب تبهذاذآ باصسا ۱۶ زا نفس لاقت ردلبعتسمهنسانعم كمرتوکب وریضیدولب ندنزولاوهلبو

 هاراهغروبقو *!لوکیا هکر دیعج كنەفبحس (یفل اهساا)امقرعتا ادا ًاهربغو لا قش ل اق ر دل هتم هنیباتعم
 ےیل | قمار طیاهاشلا فاع ذخا لاعب رونیدهراغاب ضن زەتاقتاق لول وی نالوا قشپایراب ردنالو!هدنراقلارا
 کد هدشننزو روص ( قوحسا ) دلج اب هقزام هو رع هم نم ىرام تلذوصو فطاف طلا قنارظنیبیذلا
 شاعسلا ةزثکی ا قوه قانو لج لاشاردیا تأشن ندکلزومس هک روشد هناویحقوج یسهفیصنانلوا |

 لر هیروسبوکح یتنابطو رود هیدقاننالوا قجیاهراطیرلکلد كني رلکرماكنسهعو رود هیهنانول هعنوزواو

 ییانذلا را ذا ماج لا فاز لاق ردهنشمانعم قو الوط نسهزوحن كنيجرکوکی شید كرک ۱ندننلآنزاق شام

 (فاترآ) افو ز اسهلعجادا مهاردلا فز لا ردهنسابنعم كلبا تلاق ییهعقا (فیبزتلا )روند هیهصقا

 سس

 ]هی یشاومو فود هدننزو مارک (دفسلا)ودتغا هدنلظفل ضاوس هلاواوروئید هما كالهو دنیغرق نالوا یضراع |
 || كفلموق (فناسلا)فاوسلا هيف عفواذا سماجلا تابلا نم ةفأس هلام فومن لاقب ردهنساتعم كود نیغرق

 ۱ قلواوک ارقكيمکو هلسرااذآ تسلا نقصا لاعب ردهنسانعم كرولا مدرب هل مسک كن ءرمه (فاصصءالا

 (ینیعیسلاو) هلن رتسک ك زمه (فاصسالاو) هدندنزو فجر [یفهسا) هنع دعابسیا لیللا نم هفته تض

 | كمردیکبولوب یرلب وتو یرالبقنوتب ندنزوب كنیکتسوپ هلبنوکس كن هلم یاحو یخ كنبس فسا[ ]زدیدآ

  قفاب نوا هلازا یر هم" قا دنیربا نالوا هدن لکدزوا ءلرلحاغاو هقلح انا هبس آر فصمل اتش ر دل تس هتلی انعم

 سحر
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 بنا جا :یرافلپ واوبعینخرپ وف كنمسق نویق غ وژو یدناسبننراکدنیاربیعت افوط هلن رحت هدیکر
 ةيفصت ندنک ون توداسیف هیدن ا دوعص هش رزوا كي وص یینهد روشد دغایلقخب دقعندو مک ۶هدراکو نالوا

 ]| وديا هیفصنو ج طو للغالي ومض تا بپ یراکدید نو طسررک یا هدنرزو لسلوج هرکصندکدلیا
 ندعفان هتدور نیلکودنکو واللعب یلص مازوا ارا رثیازا نکنی هیغصنو ج او حط هخأوا قرافم هیلکلا ا:ندلکون قیح

 لاقبروتیدهمولو اح هدسننزو بارغ(فاوزلا) را یدبطر یافوز هک وو سباب ا یاهو هک وا ءاسپطالانیب
 كلکیاچو تخ هوکر مناوجوت نالواكانسوه هفلسراف هدننزو لعا فت (فوالا) یو زج یا فاو ژ توم
 كنکر تان یسهوقغ نکو دس یزلکذ لا بین بولکر رب رب هکددوبیتروص "رد هثسشانعم كمش دیا ق شنوا عن
 زار دلا تدونع هنر اناکم هلکاکیاج كلزهنود,یلرف لرف هداوه هنوکق لعم "لر دیکد هرپ یراقاباو بویقیلاربهنجنوار

 نوفوا ی نا اسب یدلو مولعم تروبص هچشوخر کت رده یکی را نوک ق لعم هداوه كرز زا باج |
 ءاوهلاقرودبو هعضومنم لقتسف هفوز يوزر ر مف درج نی مهمی ناکدلا |نکرلا مهدسجا"یجناوهو

 نیزهزل اف ردهنبسانعم ڭىروكزوش هدننزو هژزاز ( ةفزهزلا) ةيسو نفلل عبا ثلا ذي نوم قت هناك ىلا دوهب نح |ا
 یی هلبتش (افمرا) هفت زاذا ملا فزهز لات :زذهنسانعم كليا يفز ن هنسن رؤ دفن اذامالکلا
 قمروحوا ۱ تولا هلغلوب ی یی هنسدرلبو ةفخاذا عبارلا بالام افهز* منل! فهز لا ردهتسانعم قلوا

 اش ردهنلن انعم: قوا لیلذا هدنیزو دوعق (فومزا) هتعجحتسا ادا شا مرا تمهز لاشه لادهنتتانعم

 خالو هلانداذا تولل فهز ناچ رذپسانعم قوا فرم هزومو "لذاذا ثلاتتلا نالا نم افوهز لحن فهز
 نلهاذا نالخ فوز لاسقی ردمنتسانعم قلوا السهو , بنکاذا لجرا فهز لاسقب ردهنسانعم كلئوس
 ۱ ولو لو وا هاندا ذإ تولل فهدزا لاق نهنلسانجم قوا لولا: خذو هدننزو لاسعتفا .(فاهدزالا)
 ق فرض ااذاآى شا اضهدزا لات دب ند ەنى انعم یقلوا یز هفو : دلا اال ھم زا لاقب رد هنسشانعم ڭىمرتوک
 هربرفو ۰ .هفنهسااذا دنهدزا اتش ردهشابیعم فانا و .ږلغتسا ناهنههزا لاتقا ود هنماتم كمردواو

 || هزونو لوخهلاق مینا نالف فمدزا اقپار هنسادنعم قالون, بوربللاص ابتیب هبا هجا هدکمرک
 نضارعاو مالکسلا ق دی رانا نالف فهدزا لای رد هتساسنعم قنژتزآ توتاف زوس ندننششتسکی دیک ۱

 زا: لامپ یتا كمزوکب ولی یه و . دنصاذا»هنع فمدزا لانقن .ندهشبانمم كليا
 ِ ردننسانجم تلیوسینیایرباو كبكبلتوصعفرو هکلهااذا هننهدزا لاقب ی ودهنسن انعم كلتا لالهو هبتهاذا

 ردهنسسانعمكلبا لاسطباو )فز هلیلوق یدنکی لوق كمذازتو هنوص عفرو دادشناداهلوقق فهدزا لاش

 ۱ هتعرصاذااتالف 4 هب :ادلا تذهدزا لافت ان ر د هن مانعه قمروا هرب نک رهت ادو لوق لطب ادا لول الف يهدزا لاعس

 قحبهرب دشراف قیوس هدننزورینم :(فخزلا) اهیسنک ااذا ةوادعلا تفهذزا لا ودهنسانعم قغارق نوادعو

 قلااداهفهزا لاس رد هسانعف كلبا اغلا روش وش هیسکرب هل ملک كەر ھ ( ئاھ Laj روند هره وح

 ۱ كىزوتكز ونس نالو ایهاتداادا هنعطلا هبلافهزا لاقت رد دنس النعم قخردناح قارزم همداروا" سس شهلا

 نهی فا هبلهضمزا لاقیار دهنشانعم كليا یلتف لال ا قو بنکاب هانااذا ا دخ هل تفهزا لاقب زاد هن انعم
 قلقاورن ى تجاح كەدار و همەارغااذارىشااب هفنجزا اتم ردهنسا بنعم ايا: كب رنو ارغا هروشو نش دارو
 دازادارپنخا فهزا ل اتم ردهتسانعم قموترآ بو افنالب هزوسربو هبهفعشااذا هبلظاع:دنهزا ل اتق ندهتسنانعم
 كليات یا هتاذارقح زا لاني ودهنسسانعم كما لبلذو هعاداهعهزا لاسش : نه زنافیم هنلغوقو نومو

 شلال ع ربا اذا لجرا فهزا لاتش ندهنسانعم«قمزدلاص هّرشو ناغاذا نالف فهزا,لافن ندهنسانعم

 هلسهنس هاو هکلهاو هب بهذاذا ۶ یشلا افهزا لاقب ر دمنسانعم كلبا هابتو فلت تیوردلک یهتشرو
 كلبا داننما مالک ازان هیسکریو هبا اذا ؛یشلاب فهزا لاش ردهنشانعم قلوا ظوطحمو طسنم توئلشوخ
 لاقب ردهتسانعم كمر وي همدآزب هنسن بیر و اٌدرالوق هیلادنسااذااثیدح هبلافهزا نان یاری ان

 هنع فهز لا زدمنی انقم كالا ضارعا یتدوب هدیسنزو لعفت (تفه لا هتیااذا هبلا دنالف تشهزا

 ندهتسانعم قمار بوبقلاق هلغلروا دوخاب هلککروا ندهنسنرب هتاد هدشنزو لاعفنا . (فاهزالا) نضاذا
 كلبا ذیفت ۱ Ra هحرحد (تفلهرآ) برضوا راش نم ترفطاذا ةن اهلا تفهزنا لاقب

 ییلاص یلابص هاتف (ناض نلاو) هدننزو فبح (شدزا) هزّوجو هنفناذا ۶ شلا فلهز لاسشردهنساتنغم

 || بودو پهر یتغریوق نیچرکوکك کراو هتبنمق زا ناف زوافب ز تیز لحبرزا فاز لافتزدهنسانعم كچ روب |
 دصس —
 ها دوم جین سس



۰ 

 م
 . نادوو تلا یا ن هلا دیس وبا نن دجرذ قز هدقازعا ماوس (یمقالا)هفقلتاذا لالا ناسا نم

 هغرال [ تولیکج هراک هدسننزو جرح دت (ب 2 (فح زل إو)هدننزو راز عشقا (فاغ طزالا) :ندنناروا نتشقا لا علن
 كايا هغرال 1 هدنزو هجرحذ (ةفلح را) ۹ دانا فط زتو لج]لا فلز | لاسقیرد هنسمانعم قملوا

 دن نف د. قا هنم فاز هل لاسهبرد هندتسانجم قلع شغف فلز ما اذا ولجا لاتقول انعم

 رولوا یعجج كز هغلزكر ونید هراضوحولط هباونصو هج ږد یا عيف تله لاقب ندهننسانع مهر دو توو یو
 هي هتساک س و ژوب شرد هپ ههتسمو هجا پخول هلا و هلاصخ (تفَ؛نونید هضوجو دف, لوق(لخ

 اذکو ودفصص ایا زفل راد افشلومت رډباق کس ساطلوب ,شلزودندقا ربط روند: هاج یلص لشو دوه ||

 شیلرویسو نوینید هرهظیلغ ضر او :نوشذ هبابق نیو ةا نيد روشة اواز ءار دناج الا
 | هفلز لانش روید هم زوز دوخاب هتروع هغلزو دانبتفرد فلز جرود هغال هغاطز وذ: قشموب یغازطوب :نوسد هز

 رپ نا ذابآولوضولنوا لب لوچ کنونی هب هي رق لوش هدننزو هلحبرم (تملرلا) اتم ھجویھوا ترم یار یخ
 قلا یرقلایاتفلانلاباوماقا قاش کیم هیر نافع د نف زط هر وت ونمهنیدم ږولکافلازم یجب هلو !؛هدنغلارا

 روش فی هساکهلوینو  ندیشآتلیوضربهدنس قم كل من ریس هدننزون يا ((تفزا) تیراوربلانیبا نوک |
 ردمنسانعم تل عمو هبنرو فی ها لاب رد هنناشهم قانیقی وة يحصل یا هفت اب هب مش يلاسقپ
 .هلننتصرولک تاغلزو :هدننزو فا طرغرواکف از عج ولید هنکرولب ز :ندنلوا تا کو ةلزسیادخلز هه نع ل لب
 | هدئزو تافرغ وليف تامالو نع كيازآ زولك ت الون هدننزو تافرخ هلنوکس كمال رولکثاغلزو ءدننزو اقرف

 زبخا ندزدنوک مدنماکنه لابل لوطر دبع کل هل هک فلز عقاو هایم هج وک لیللا نم افلزو کیا
 نیییضااناز یزقوردنرابع :ندنرلتع اشزدنوکن اتبنلواذذخا هدنتقو مات لوظ نده ۇئ :یرلنع اسهیضک قالوا

 ردو هریک فلز عجج اللا نوكسو هه فازتیرقو اتم معدن ناو رسسک هفلزععجام اه لکدرفمع) ۱
 رادهنسالفم هلو هبترو رده نلبس انعم تن نق هلیئوکس امال و یخ كاباژ (تفلب فلرا) تی فلالاو یی لز ئرفو
 ردر صد لو لوق مر دنوا تین قلا زدن ولادت تبل عمو دحزدو ت زف داوو .هدننزولبخ (یلزا

EYقعیرا ین تافزوس هزوم "فیل رتلا)ندهنساسنقم دیضو ر نود 9 راز ھو نا زوج هلپرمسک كب كاز  

 دلي كع( فلازم ا) ر ديدان طبر هدنم ؛هدشزوآهنیهجا  (هخیاز) دا نادا زدیم ازای یی

 فولز ةبقج لای نوید هشفوب قاریآ هدتتنزو روبط (فولرا) :ساتعف یارضرونید هەر
 یط :هلیفهیش ؛لغافحم ۱( تفلدزلا) نوحنیذ دید آنا مت هرب زبان دو ۇن هدنشزو زما (ضینر) ةديغبىا

 كتجزب زدیبفل 3 ,رننآ نیورعدوخاب كنهسک مان بیصخو ندورعیانا هکر دنیمتسا لحن 4

 .هلغلواریلدو لدرب دوخاب یدنلوابیقلتهاکعد هيلا اوفلدزا ساسبلا اهن اءالنص) ا:توبق 2 دنکوا شن نیت هیت دما

 مدعن هد هج ښزو يلاعتفا» (فالدزالا) :یدلوا قلما نوی کیدل بازتقاو فالدزا هتنارقاو انها

 (ةفلرلا) بنا دا,هیل !یفلذزا اتم رد هنسانعم تلجا بررفتو مایا هبلافلدزا لا ندهنیماتففیلیا

 دوخنا راک اینا زرعت هيل اماکرد هد اخر دیبا .تلفاو رغممنن جوخ هدتسساسنه ها تافارع هلسنییش اغا

 Ke نوا ایر هداهفنااطرب ناديك اکاقلخدوخخاب ی :زلف دل وتو الاغ خب هرکصند هاما نهار

 | لا رد رفا هجو ویو یدنلوا یالسنطا نوضفیدلوا رک اپ شونو اوه تیاغب هروکة سنشوادوخ اب |
 ۱ لاپقت ردهنتیش اعم, ملی پرعتو / مدناذا موقلا فلت لاف ودبابات داوو

 قلراط هلنیتخف| (لضنرا) ریما یه ودو تاقآ هدششنزو فعم وز هلا 6م ییاحو نون (دفرا) اوت تا اوهلرت

 لی ادیب قلنغراط هدشزو لقت: (فن شنل ):بضخاذا غا الا بابا لا نع افنز لحجر ا فنز لاق نوسان

 نیحیزکو 7 هدنبزو فوخ .(فونرا ودلع لحر ر هفنزو لدع (فتز ]بطخاذافنزتلاشا ندافتلالفم

 اهیذو اھ اخ ترشنادا افوزفوزت عاجلا فاز لاق ردهتساسنعم كعروش بولابهرب نعر وقو نتراداستق

 لاف ردةتشاسنعم تكعرو قر هوا تشوکو قلاضو تكوشود یمادناواصعا ذکر و :ضرالالبع اهعسو

 ٹندج تباوو ندد مان :ردگ یاش ولنا فوز ندندماشا (فوزو) هایسضعالا ی اسم یشفاذالمن الا فاز
 يهزآ یک فوز دوخباترهازی فوزو یدلیا تیاو ر ندنرذ خلوا ندنردب فوزنب یدع ن فوزو"ینلتلنا
 سر و)و[تیان دنراغاطښ رق هکرندتابنولرودرب هدنزو نوط (فوز) راد ردن هل قرت نان وع رقاب

 ۱ دو هناجو یروخمو نی تاج تک مح هبا ربل لی تاغ سوبا یس ومها
e 



YY: 

 1 Im ههرز شخلوا مظنتو درس هلتفاطل یرل ا زانو هعفوب لوق لعروسبد ههرز نالوا کو

 ۱ . فغزو یی روح Ht لسالشلاهنسح ةقيقروا نیم ناو ةنیلعب رد یاذفعز هیلعواا

 نتف (فعزلا) رولک فوغزو رولکف افزا یجب و فغز PNET HINA عج ندبفعز

 ۱ مانيثرعو ث ثمزو روید هنپ راچوا فیعضو هنا كجاغاو روند ةنټ رل هدرخ نوطواو روند هروب نمهرز دوب
 روند همدآ زمسموغوصو نصل رح نیلب قعوطالصا هدشزو رم (فغرملا) روس دهن راجو ایرقوب رجس

 ئثلا فغدزا لا فیردهنسانعم قلآ قوجییهنسنرهدننزو لاتقا (فاضدزالآ)بیغر نیا فرم لجرلاع
 نوما درک بوشوق بوزود ییلک هدشزو باک (فاغزاو نلاو) هلی دیدشد كنافو ی كياز (فزرا) ارشک هذخااذا
 | یوا درک افزا تیی ردقج هلوا كل کد رکو قموق هکد رک دا میک ردها انجب لا هیییب هاج یکم وک
 برو لوالاپابلانم اهافزوافزاسمجوزیا سورمعلا فز اش ز ديس هك دریک ف افا ليلو
 ۱ یرکذ ورانوب لوق نبع كما ۾ هلتعرمس فیفزوهدننزو دوعف فوفزو فزو علاداقربلا یزلاّنعی ردونساسنعم

 ارون رکسادتبا تكنشوقهود صعیلادنع كمك هیبش هش ربس هود نالو ارپ علیم فاهزایآ

 زورو مایمتلاودعلواوالیم ذلاکفافزالاوووهوا عرسااذا یناقل پابلا نما فیفز وافوفزوافز هربغو ملا
 و دور .واسوف فیفز زوزو نیل یایضم یتیهاذا را تف لابن ردهنسابنعم كمك بوسا هلتعالم

 : طب واهسفتب یماذاایفزوافز الا ز لاعب رد هنسانعم قعاب یلدا بق لوف یلع قم !پوروک ی سيدن

 | ترمه یانزلآ عیب یافیفز لجرلاشس ۳۷ هتیسانعم عیرسو تسجد زو رمهافیفزوهبخ اب: <

 1 ږد هنسانعم ی  هلتج منو ا فز ییععسورعلا یزا لا رد هنس انعم كمر دب وک نس هناخ وکی » وکی بلک هلی سیک
 عارسإلا ىلع هلج ادا رعبلایزا لاق ردهنساسعم كمردشا بوردنق هتعرسو ع ربا اذارعبلا فزا لا.

 ۱ وبو هفزاذا سورعلا "فدزا لا ب رد هنسانعم كمردنوکه بوکی وکیتبلک یخدوب هدبنزو لابعتفا (فأفدزا :

 1 ییسیدق ید ا ؟نکراجوا سوقیجدو هدننزوهازلز ( (هفرفرا) ) هلعحااذا لا فدزا لاقبارد هننیسانعم ِلنملکوب

 lel ۱ ردهنسانعم قعا یرادانفدوخاب قمت آبوقار

 أ هتوصو هت ةتکرحاذا شیشطا حج را تفزفزلاف رد هنسانعم لدردنلپس تودانبواهوایرب

 | مارو زکر تک بوایکج یا ارکسصعو ادیدش یرچاذا لجرلا یزفز لاغیرد هنببانعم لقب درکم

 | دعنرااذا لجرلا فرفز لاصرد هنسانعم كمرتدو قلصرصو هزننه ره ععسادا کولا فزفزلا هر دەنسانعم |

 ۱ ةا افا 4 هلا دربال ىجا تلاق نيفرفزت بئاسلا مااب كلام مالسلاو ةولصلا هيلع لاق هلا لاهو
 دیش یوربو , ندعرت ; یا هلوا م نیفرفزت هلوقو و و دیاکمدایب ای ایاطخ به دناپنافیجما

 ۱ e نیترموا هرم یا نیتفزوا هفز هنثج لوقت رد کعد«نکرب هلببحف كياز (ذفرلا) ءارلاب یورو نیدعترتیا
 ۱ (فازفزلاو) هدننزو دف دف (فزقزا) + 9 رمزا :سانلانم 4 هفر لاقي رد هنساسنعم تعاجو هرمز هل بم كباز

 | دیه يا اف فزفزوفزفز چر لافب رونیدیخد هفارفزروسید راک نوری! دنا دیدش هد ښزورابرت

 هتشوق هود یحدوب هدیننزو روبص (فوفززا )رونیدهنشوفهودورو نید هص شل الاچو فیفخو ماودف بوبهلا
 ۱ |[ فغرلا رونید هنب نلکلب هدرخ كشوقره لوق یلعرونیدهنب رل هډ رخ كنکلبیشوف هود 0 (فزرا) روند

 هنیدیزقر هاوا هدرخ :یرلکلب هلیعف بازو ك هرم ۵ (فزالآ) رونشد هغلوا هدرخیرلکلب ك شوق هل _نیتعف

 د سو تسح - یک فیفزو فلم فر فزوذفف للانیب یا فزاقیه لا رود هنشوقدود ن نالوا قیمیاتم

 یراکهرنب نیک هب رسک لی رل )ردهنسانعم كالاحوِتسح خد وبه سک ك از افرا را )روند دصّس
 ۱ سا !(یآه الا سوررملا ایف یز ةفحلا یهو ةفزلا سوزلا فز لاش روډ هب یحوقو هرهفح

 1 ةففارا) ردشلبا هئط نس هست رسلا حراش هب به ذف عب هسا اذا لیسلا دقوا لاق زد هنسا یم

 اا گر دقلوا ةغقللا نالوا تیاوص هروک هنناب كحراش روید هیدمغت نلیردنا هلا لاهل ووکبس كفاقو یم تاز
 هلا لايبهنسن رەب زو لاتا ( (یافدزالا) ردندنلیف هم fk زنا دوخاب ردرب بشن ین !یلوفلدساهتءفدز ز اامو

 هفقدزا لاق ردهنیماپنعم قلآ بوق ییهنسار هلکلتسد منو لده نخااذا هتنفدزا ةدزا لوقت ردهنسانعم ملا

 هلاکوج نوط ردهنسانعم لآ بوباف یپهنسنربهلکلتسد ریت دوب هدننزو لعفت (فََملا) هعربسب هبلتسااذا
 ؛یشلاففرلاسرد هنسانعمقلا 1 الاچو كباچ بولوص لا هیهنیبر وهفقدز |ییععهفف رتلاعب یکی ما ةلبالااب

 افقز "یسلاففزلاقب ردهنسان هما هلت عرس ټونوص لاهي هنسدر جدو هد زو ف فح (ففرلا)هفقاناذا

 . نم
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 ېک
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 ی هیچ وه طب بس کک جد ی
 س

 فر لاق رددتسانعم قمزترآ یزوس خداو هدننژو لیعفت (فرّزلار افق ضعتنادا خر ۳۳۳ لا
 هفرز لاق ردهتتسانعم كنا هغ نالاو هذتناذا هبف هقرر لا - ردهنسانعم كلتا ذیفتتو هیفداژاذا مالکان

 هدنور هد تزور وص (فور :فوررا هاب رااذا هفرز لاقت ردهنتشانعمقغلافوج توزوترآ ی هنشترو هاقاذا |

 هکانوکردهنسنانعم كاروي هرزواراقفو نوکس هلبتقف كياز (فترت را دعا رمشیا فورز ةقانل ات روند هب هقان 1

 هزات زات هلق /فرتراا) هتنبهلیعیشماذا اش رز لخ رز افرژ لاق زد دص تست هنتساتعم تعرش بیر

 (مفاررا] رلادتعب ضقثنااذا عیار تاتبلانم افرز حرطا ف رژ لاقت ردهتسانعد ققزا ۰ هرکصت دقدلاغابص

 نالف ین نم ةفارز استنالوقت رونتد هرفننوا لوق ىلە هتخاج دۆلار رولوا ددم یار اضعبو هدننزو هراس
 زوکاو هود یناضعاررید كن و اکرتشا هدب راف هکر دنعسازولاخ عونر هفاززو چو هرشعوا عاج ا

 ژوناح اتش قوب رد واما ندفرژ نالوا هنسان هم مالكا ق هدایز نوخعیدلوا هس هنتشاضعا نالبقوا

 یارز عج زذ راج هد هلی ك راز هدننترو رم ناتغلو یدننلوا قالا نوصغتدلوا ناز دابتعالآلع نتراقب

 هدنکرتز وا هد هشتعن کالب روناع وب ازد لاغ قلواهدننزو یراکش نکآ هدننزو "یازز ی

 | نالبق هلغلوا یرلکت ضابو هننولوهآ نولو هتشابو هندرکهودیشابو ادرک رار دنارطت ةر زا لقب ر
 رنک كن هزمه (تقارزالا زولوا لوطا ندنرافاا ىرلار لوا ەتىش هزوکیرزوس ولو

 || لاق رد هنت انعم كمر دشا هادو ةفارذرایزشااذا لخبرلا فرژا لاق رفتم قلا یناش ةفارز
 با زکء دننزو هتک( ةفاررا ا) مدتفناذا لغیراا فرز لاق ردهتسانعم تللما مةدقت و اهنحاذا ةقا لا فرزا
 ازان هکزوشد هنر هغوق بالودو ردندا عضومر هدننزو تادا تادادش (تاقارزا) وب دة

 اذا ۶لا قرزنا"لاقت ردغ:سانعم قلواذنا هن ورم 2ا (فاررالا) زولدکج ود ت نۆ ے2! قمراوص ن هک

 رو هتک اسم کقکه هنر و ثشماذا ع زا تفر را لاقت نود اسم فا نازنک را
 رد دا هب رقرب قّوح اهر هد 31 دادم زو رم [قرم) نیم نعلن اونهذ اڏا وتلا قررا لاب

 .لحرلا يقرز لاق رگ نام تفکر تر رعت هد رو ماج !رحا (فاقن یا مرزالاو] هو هدنزو هح -رحذ لقا ةف

 لوقىلع هال اربتکی اف ر عز ر لاقت روتیذ ور قوخ وص هد زو رفعح رم مردان

 كنابا ]تتف هدر یادزوط نامه تویمادلق ان ةر ر كتنعو یت از (تعرو زد لا دشن

 زد هن انعم فز رسک ك ت هرمه (فاغزالا)ا کم هلتفاها تلاش اتال نم افعر فر لیزر
 نت زو لاعتفا(فاعدزالا) هجا اذا هیلع عزا لاق ردهنمنانعمكمردلوارو لا لع خو روە فر لب
 ناو مسل اق زود 4 هزندنا كالا لاحرد هدننزو بارغ (فاعرا را ةعع زعم ةع دزا لاقت زد هنا غر

 رسک تیم( ةقارا) تای فور یاوعفو لاق نوتزد دکل نر طح لب كاز( فرعا اوز یا
 یمح لاقب روتند هارو نایلوا هجژلتطو هنو خ هدننزو 4 درک [فع+لآ) ةنتسانعم هی روناو الا هال
 رود ی الوا دوو و وئد همولوآ نارو f as تراح هدنزو نسج E تّذَعل شنل قا اطا

 كياز؛(ةغنعزا) رذ را مھم ءازوت دوخ ا زدنانآ فر قعر قالا وطال فحم اششواشوملاش

 اک ولج رند هن سنرهو رتضق یاهفنصز ةا ماو لکو لاش روتید هر روغزودون و هزارودو لبرل هتک قو

 لدرو قحلاو روند ةتزاقاسحت داراب ردیکناتسو نیشنهوهفتاطیادنم 2 هفعریه : لاتشروتد هیدن اتطو و

 هیلبیقرخآ لوف للع هب وا شلربآ هح ةة تونل ول ندهلتفر ول ذر یا هعنعزوه لاق روند

 تفآو رو شدهنسهخراب كنفرظیکنا شر ند وتهصاخ ذوخاب هد هد زا سو روایت بلا سس

 دحاو یراتسنولضاو دون نکل کروند هس راداتنف كلا فناعزو رولکا تنامزينج روئبد هیدیغادو
 زود هت راکناندنا تا وگو تكکلموکو الخاو ملضا سال هعاج یافئاعز مه لاقي زود هتعاجب نالوا

 هلبا هی نیک (ف قرخرا اب . زاذاسو رعلا فنغز لات هاو هستم یمانوط هدشنزوهح 3 ۱

 كاز (فغر اات یا فرغز رحم لانه رتاتغل هد ۱ د نآ اوارف ی وص هد تور فمج

 فغز ءاعسلا قلا زونیذ هباصسییالباق نالو! شلاقیکرکتوس و بوکود یارو هلو کسانو
 بالا قم افغز خراب دفغز اش هنسانغم كغرودو قناشزولوا ردصم فغژو ءا قارهدق باشت ئا

 | قمزرآ توتاق نال“ زوسو رک اداربلاءاف فغزلاس رد هنسانع# قلافوح یوص كوو دنفطاذا تا
 ماوو مالدردژاج هلناعفو هدتزو هرم( هفغ ۳ تذکات ندا دازاذا لجراافغز لاش ردت اتم
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 اوشو فاز تساا قلاب م ندا لاصتاو فخر هرخآ انسهداخنا:هکروئلوا قالطا هبلة وا :طداتس یرحر ||

 | لنراقدناف بونرنص هب انشا ندهین "لرافحوچ هلیعص كياز (ةفولعزا) :یدئوارکد هک ه نو دقلوا هلباف نالوا ۱

 تاشوک نالوا یتداع قلوا تات تس قلم نزول .(نهاحرلا 1 ) روند هب 3 ودا شلاق دنامرد بولب رول هداستنزو

 لاق هند هلل اعم قعاج توراو هنیرب یرب هدلاتقو یكنچیزکسخ هدننزو ل لعاتفت (ففحاززل)هرونیداهبه و

 ]| ن داف فرح کیا هد تن الطضا نّویضو رفا هاد زو باک (فاحرا) اونا د اذالاننقلاف اوفخازت

 | فاحر يمد هععرو هدنحرشبرجر نخود چم رخ الا لا امهدحا فحزف فرح نفر ا نيب طة تإ ۱
 | كرکر دتشغاواقالطا هزاغن نالوا قحال بابا ؟یناوئافلطم هدنویضورع فرغرد نون آدندتنامهب ام
 هلیسس هيل لوعفم منا (فارلا) رولوایصافقبرسعت كفلومهدیروصوب نوسلوا:هلیا ناکسا لرکو یخ ذح
 | زیهتسانعم تاپ هلغلكتو تلت یرضوط هی هبسربمدننزو لعفت (فح تل ) ون, دهرعش شالوا ضراع فاحز
 | فت نویز بسا لاق رج هنیپانعم فحت زن هدننزو یاسعتفا (قآحدزالا) یشفاذا:هیلا فحترت لاقب
 ۱ سابق هدنولو یبکقجوچو م مرتوکر ونید همدآ تییروپ لر هني روس هرزوا یببجقم هدننزولفنهج هلفام(فقنح رلا)

 | کتا جتن لوق لع ؛نوسلوا ندراف كلرکو فدقارط رکو ۈلوا هدنزرط لاو کرد ولبد هتیزاربو منی رانا
 | قالطا هنیرلک تا رعت قا ربق الاحرازیا بوباق یرغوط هب یغاشا نداروا هکر وند ها نالوآ فرض یولوا
 ازعل ساشالاق لاف نا ار دیلبهاذ هب ینا لوقیخد یرشخحز رذشفلوآرادختا مرکصلوا ارز زد هلتتساتموب
 ۱ قمر دنن 1 اکموا هلفسا یا لالا قوه نم نا سصلا ۱۳ رنا هفولح "لا فلولا لاتو فیلاحزاب و هفولحَر اب

 هل لاقب ردهنسانععقمردیاف بویلراوب یرغوط هبیغاشا ندی رف ویی هسکرب ههننزو هجرحد (تفلح زا
 ۱ هام تا وهتمسنرب ههذآرو 0 لمادا 5 الافاحژ لاق رادهنانسانعق قمر دلوطو : دعفدو هحرج د ادا

 : عتسعه:سانعم كب وسرت رت یزوسو ها۱ هاطعا اذا افلانالفل فلحز لافب ندلمعتسم
 الی وان فلج ن دنلخ ز لاش :ردعواطم ندل و ۲ !یاتنعمت هدننزو جیرحادن (فلح EEN 0 را مالک
 | قااقزفنو روند «رلکو نکند هدنزرط هچنرفو ڭج وکو ودب ك هفولحز فلاحا خرحدتف
 | هلیعقت كمال هک هیت ردهنسانعم قلوا هغرالا ناد هنر دزو رارمفکآ (افلخالآ) رانا هلیرلکدید
 ۱ یماایوتآ قوا زو ذغق لبا هیج یاخن(فرخ زلا)ا یعاذا هتم؟ضلخزا لانش زد هب انعموب ید فاغلزا

 قوم تفزفرخز هو هننانیب كيخار ريد خراش رآدندنوب قاللطا فرخزم هی ن هن تولز هلاب هشت
 ۱ قوزا بعدا .فرخز نم تب تل نوکیوا نلاغت لا هننمو زد لتمچ وب قالطا هنوتلا زدعوضوم هنسانعم
 | الکل قلا فّرخزو نضج ل کیا ضرخز هب لا رونیدهنتنبزو قنو وؤ نسخ لاک فن هنتسنرب فرخزو
 | لوفلا فّرخزب ةزغ لاب رونید هتفاطلو تاب زو قنو رو نسح نالوا لضاح لدقل زدلاب هلناهس وغو بک
 | ارونلواقالطا هتنانابن لر اکنر .نالوایفاطلو ی ققنو راثعا لر ؛نضرال افرخزوآ اسذکلاشنقزب هنت وهو

 ۱ افواخژو زدیفجج كفرخز هلیعف كياز (فراخا) نایب ناولایا اهفزاشزو افر خبز ضرالاثعنرخا لای
 اکو زال وتیف هر هفی لجن یو روک ون لوت هدنزون تب وص ا | فرراشزو .هنتنسانع» نفس نونلواقالطا هریک

 | ر كنرماردر ون ژل ترد هک ونید رکج ةنوکرب و قمار طیا فراخزما ال لاقب زولوا دین هدقذنقوط
 ۱ راهم اعم تلاربکیورخبفهبمقفكباز (تفبخ ا لو هبنوکین کناشو غ قزاز ( فخ "زا لاو با نارطهدرزواوص
 | زنکتو رخ هدننزو نم (فخزلاو) (ضخا زا) ریکتو نضفا ذا: ثلافلا باتسلا شضافیخز و افخز لج لا فخ زل اتلقب
 فختز لاش ندهنشاتعم يابا شفا سی رش م ىج سازی یی لا (تفیخ زنلا) لوند هلن کیان

 | فاز لاقي ردهنیسانعم قم ب وکج نی وشیللبنو یکن اعط الیاس هنهب ندنلا كز هنکرنو هنعزکااذامڈلکآا ق
 روس 1 قزیشب «دارو زد هيابنقموب ید هق نوش هکربذ مراش قذلبلشااکهعناصا دنع زیا اداب اص نم
 فضل اک(ضا ق نینبشلاک دطب انما هنحاض نط نان دینالانخا ةتفیخ لاۋ ىق ةوشلا برعلانابیل قالاق رداظاغ

 سس تب تم تم ےک >

 لجراف# ب یک ره یافت و ن و تنوار اوہ هدننزو لعفت*(فخ لا

 ضاساکظااذا لیلا فدزا لاسم ند هنس انعم ما وکار ف كر هک رک ؛نیه (فادزالا )نت .رونشكادا
 | زدەنسانعم كالا مد دقت زفقاذا لول بان نمامزز لجرا فرز زقب دهان قماز ار٥ هدننزو قرن فر
 مالك فرز لا نادونتسالاچ قلوادناز هرژوا رال هدزوس دوخا قام وئرآ ی زوسو مادقناذا هلا تفرز کات

 | زذەنسانعم یمزا ۱[ ةرکضندق دلوکوا هرابو تیعرسااناٌهقانلا تفرز لاقن ردهننسانعم ڭم ةت ەتو هفذاز اذا
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 فلا فهر لقب ردمتنس كانك بود قو نو را 2 اوکس كنافو یقفنناز(تضهرار سیدآ
 فاه هرز ) قهر عع هقهرا لا رهنشانعف فهر لز ریتنک مره (فاهرالا) دقخراذاثلاثلا بابلانما افهر
 "ههافر» یا فهر لا" ندهنسانعمقلوا فیطاو زانو قیقر هن هةن شنرپ هلن (فهزااو) هدنزو هقاطا

 ردن دنیلعم هکر و ولو کی ییض رقم ء۵ شنوا یکم (فهرل) فطلو قراذا سما |بابلانم افهرو
 فوخ :(فوزلارذپذا مضومزب هدننزو همان (تفاهر) عولضلا براقتم نط لا ضماخیا فهرم سرف لاسعپ
 فر نالوا نیسحلازوم» هد اموب نکا افور فو یشلافار لافب ردقنسانعم مارآو نوکس هدتنزو
 ٌدخآ ةفوو فوژب فاز اب لامن لدهننسانعم ثجر كکزسا هلبخفكنار (ةفو را)ردآ لتمور ردالکد ,ندنس هدام

 ةغضرا» :ناوارف/ ینو تیصخو نادابآورومعم نش ىلع لیگ لنکا هل رشیک كنار (فبزلا) فأر فی ول

 هی وص ندب رغ ضراو برشلاو لک قذسو بضخو عزز اهبف ضرا یهو فی لا لها نموه لایت
 هب هيدا لوح روند هضرا لمم ی یار مو عرازبضو ناو ناو نمجوزیاچدوخاب وند هضرا نوا بیرق
 جو ولو هایلاو رضا تیحوا برعلا ضرا نم ءاملا تراقام ىا فب رال اولخترا لاقب یکم اش ضرا تبسن
 اذا ال ر :قودلافار لاعبا رذهننسانعم لک هب ر هروک نغنطا یرلکدندفز هدنیزو فبج (فی را

 ۱ بفب را تعزادا هیشالا تفار لاقب ردهنسانعمقمالنوا هدر ولنهچولریاچ یرلکدید فیر ناویحو فیوز
 دهن طسانعم كلكه زا نادانآورونجمیراکدید فی و هجرانوب هدننزو لعفت فن فن رتلاو)- هلب رسک, كن همه (ضابا الا

 نضرالاثقی را لافب ندهنتیفاتعمقللوا ناادانآ و نیش واوص ولتواریو فب راایتااذا فب رو یودننلافی رالاعپ

 یر زذ رلا) هنسانعمرج رون نونیدیهداب ب هدنیرو لاحا (فازلا )تمیرایعع هفارا ضرالاتفاوا لاقي و تصخلاذا

 هدنبزو هلعابشخ (فیارل] ةبصخیا.ذغَت ر ضزا لاسقی.لوتیدهرب ناذابآو :رومهولونص ولتوا هدو بسك
 هاا ةمجأا ئازلا لس دص اهل فنطؤ ا امفراقاذا هنظال,فیار لاقي. رده:تسانعم كم با ارةفاو كفا هینسنکر

 فاو زا ) هل ااذا تل باپلا نم اغاز ها لاقي ند ەنىمانەم كىر دوا لینوکس كتنمهو یف كياز(فآ
 نیو ربطم لی راک همه (فآزالا) و یا فاوز توم لاقی هنمو رد هننسانعم هغر دما هدننزو بارغ
 هلغتردشل عا كب دانم ماعط تگ و هجا هیلع یفآزا لای ندهن بسانعم.كلیا لتف روغلا ىلع بویغادلع

 اخو یخ ناز (فحرا) كل رخن ردقی رف هل قناذهنطبانالففآز الا دفن بسانعم قموقیلآ ندنکرح
 افحز هبلا فقج لاق :ردهنتناعتم تم نو هتاف (نافح لاو) دزو ذومق (ضوح واو لینوکس تان هل
 | فحز لافی,,زبمنماندلقک,قر هلبنآیراپایرایادکر کع دغ یداقو ییشماذآ ت) املا ایل نمانافحزوانوجزو
 اش یلاقب ؛ردرد خلا یمن هکر وند هزکسع ندیکب ولیکج یرغوط هنفرط نشد فچزو اندف یشتاذآ قولا
 لاق ردهنسانجم كع زوب لر هیلکما نوئروسقحنوح فحزو و دنعلا لا نومجز«شاج وهو فخ لا نع
 فج لام رهن اھم كج توق ولو هوس خام لر كنهو دو ب د یا ننن نا لبق فی لا
 لخرو فحازفروبد دیوذ كران لر هب روسیاذط ندقلنعروب (فحا فحا را ) هنیشترف رق ايعإاذازعبلا

 تفحاوز جن رود هب یاهقان نابود كر هنروس ین اط ندشلنفرو (ةفخا او هدننزو روبص (فوج زا) ردا

 لح ازم هنمو ولید هرب نالید بک لر لب روس دناکم رس هکر ذیعج كناهفحنم هلضقف كوا (ضحاا)رولک
 باجملا فخ ارم هذه لا ردیرابع ندزارب , کیدلیاراطما كدولب باجمل! فحافو مت دم عضاومیا تيما
 ۱ ثخاطربهدننزو باز (فیحزردندآ هن رقرب هدننساص دسز كاتم دین رفص (ةفلا)ءهر طق مقوا ثبت ئا

 هنیرابشنآ الرجم ېراګدیذ ءالاو كنابن یرلکدید نانشوب هدننزو نیتجااراد (ناتفحرااران)وهبعقا كن تقرنو

 رای دليا قالطا بم منی زلک دتکو زکندرلنو رانلوا هدنراتعم هلنرالوا لعتسشمبوشتوطترانوب روئلواقالطا
 ون دوان بول هی یارک مو نکا کنون ةد رع دم ام تیز( و
 ندللنمف دوو وكى الب كخراش نود دسشک دالواززو ر هنلکما ثوئروس ندکلرپ دوش ندهلباستو

 ضرالا ىلع فجر نهاذکو: ناکطصب های وقرع داکب ی ذلاونهو ةغفنخزوه اش." ندا دناز هیات + افو نوت

 دالبلا ین تسال یا محو لحجر لانش هوا لب تح این سو رتساللصا هکورونید هموآلوشن هدننزو هزه [ةح ول
 لاقی_رد هنیسانعمقل وارکسع هقناطرب هلی رتسک هزیه(فاحزالا) ردیعما لجرزپ هدشننزو دا دش (فاحز
 نالف فحژا لاقب ندهنبساتعمقلوالئن هت ول طم تیاهن مدآربو اشي یا افحزاوراصاذا نالفونب فقر

 قسم( فجر يف ا ی ی ندهنسانعهقلوا هدنامرد پولد رون هودوبلطام ةناغ نلایهتنااذا ||
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 | یزارکترو کذم عضوارب زار دل نبض هفرفر ربلنعتسمررغ لوا نکل ارد هبا نعموپ تد فر هرزواروکذمهجو
 8 هلیسهدارا ق عوف هرزوا هنسنزن یشوف هودو تاضاذا یشلافرفر لاق ردهنسانعم كلب هفرفرو ردنصتم
 8 درب یشلالوح هبحانح لرحاذا ملظلافرفر لاقب ردهنسانم قغانیوا راداسنف دیر هنکرچ یفارطا

 | زدنشودو رهدرندن کروند الشب لوشو یک ف رروشد هفار ی دو هدننزو بکیک(فرفرا) هيلع عقينا |
 قرفر هدندنيراضعب وزد هفرفر یدرفم هروک هننسب هدزابصیا كعلوم ندقج هلوارابل انداز رونو اذا ||

 شاشا كهرزو لوتید هن هغش كزداچ لبق فرفرو سضخ فرافر یلع نامت هلوق یرفهنمو زددرفم
 7 هلن را هلضف ةرابلابنو هدربو كراشارفو روند هنیرلخ اش نا بلاص هب یغاشاتج اغاو .نونیدهنراخواو هنرلکنا
 هدر شرب نود هرا ردنمو هرلکشودو رد لربقئرآ نلکهتنزپ قا هدکد نود کرو ید

 دا ر چن صوصخص هنع و ندیدآیرح كم سښنجربو روید هنن زارپ نلپ رویقو نلیکوب بولاق
 EES روشد هنازمم یرلکدید قالد هدجرفو رود هغد صر و هتساسنعم نشور زوضنید

 || هتسانعم طسب رونید هالة و دو روند NE رونشدهجاغا زانو فیطاو رت نالوا ققراص ی اشا
 هشاقا بید زاوهجناو رولب رک ندمرکص هکر وند منیرلکتاو هنیرانانط ےرداچ نانناوازمبعتهبواو نامیاسو
 هخاخوت بولوا هدنزرطهم هکر وسنیدهنیکنآ یراکدید كديرش فرح هانی رمس كن هغلعوت نالی هتنابوم روید

 موب لك ئ ااف رءاملا برشي لاقي :روتبدهکمجیادوس نوکره هلی سینک لار (تفرا) :نولک هو ساروا هدکدلنکز|ا
 نا مج هلیضلرار (ةخاو)( فرا ) موب لک فر یعطاهت ذخا لابا نوو هغغوط نو کره هتصباو
 ففرا) هم لک ایاهفر لک اب لانة روند مان هاب هی هلی کار (دف زا )رونید هنا هدرخ

 کن در دعاة د تنزوربما (یفزا) "قارادا ةف بوش اف فز لابی ردونسالنع»:قیلوا هيف ویهنسر هلنیتقف

 رونید + هنر هر نالوا الا غو ولتوطرو هّیسانعم فقسرو بند هشناوات ئ هناخ فبفرو یدنلوارکد ۱
 ۱ چ .(فارفزلا) نوبد ودرج و رود هبففوکش یرلکذند نسوسو نوید هنرفوو تصخو هخلن کواو ۱

 ۱ فرفر قرفر تاذ) یدنلواناب هدنسهذام فی طح هکر وند هشوق یراکدید هل فطاخو زونید هنککراكنشوق هود |

 ۱ فوریه نور نم (فرفرةرا د):,ندیدآ یذاو رپ ةندروب مس هليو وزار
 | یراق دنا هيرب یرب یزا زابنوط هکر زوده رللدنص تیکكب ر ءارطاو:نیطالب هدننزو ریما ..( فیفرلا ثاذ)

 | لهاربع لاتفب راردبا روبع یره هلکنآءارعاو نیطالس راردیادنپ بوتا ترن رب یرالدنص جوا یکیایک
 | هلبرتسکک همه" ((فافرا رالا) للل ثالثوا,ناتنیفس دضتتنا یهو لعربغب ناک نفس یهو فلیف هاتان یلص

 رز ENTRDORP هجاجدلا تذآ را لاقت ندهنساتزعم ئات هرزوا هطروع,نراداسنق سوق

 فوقر یا فوقر هتین ق لا ردیدرفم فقر ردیعج كفر هک دهنساسنعم فوفر ةدننزو فوقس (فوفرا)
 دقو دعرب یا افاترا لوس هما لضدربلا نم فقرا هتآرلومت ندهنس انبنغچ كم هرتد هل ۳۳۳۹ كلفه مفاقرال رالا)

 ۱ ردنوخ ام ندنوب ردهنسانعم هدعر لرد رد هد ننزو هچرجد هک ظل ةفقزفو لوهسخالعا افاقرا تفقرا

 | قاق یتا ندنمهو یرهوجن نادماقمو یرکدعیضوما لهو ندلیفع یزو رتلبتملواهدایز فاق بنل اإ
 ۱ رايد لبا تبث هدموقرم لصف یکی رهوج مماراښو نیسعلابحاص کو دج رانش ندشابا دارا هدنلضد أ 1

 باکیرا  (یفاکترالا) ننبداروا ققرتلادیلو نب سابع, ردیدآ هدلبرر و ,ردیعما نواخرپ هب نزوات فقر
 لنوو خف كنار ( تنرلا ١) ضرالا ق تبق عقواذا حلا فکترا لاقي ردهنسانعم قموط بوج اراق هدننزو
 | ى5 چ ازم دعوا ! قالب ناكل ونتبدهنعاو نسیم كىچ انا دوک فن ىزا كغ دلا هلو مللت لوکس

  تالاو قو رممفغیرطیا "هقناهفنار برع لاقت نویسد هنجوا كنككن رکن وار ( دلار ات ند هینس انشذعام

 | روید هتل رد كنج نو زراو اهل یا «دیبفنار یکتشا لاتبقب نولس هنفیثموب نالوا هدنفرطانا ند هچکلپ
 | تالکهبناج ن .ندرب هرنتلاحمایق كراقانیقو ردنرابع ندنجیوا كنکی تاون کل ةفنازوار رود هت ر هعفو رکجو 1 .

 | رۈلكردق AT هی وتروا یرلکدلک ابوردشوقوص هثنرراقلاراو هثنرلقراب لنت رار دامن رعو وند هنعضوم

 ۱ :ندقلنخروب هود هلن سیسک ك ل هرم (تفانرالا ) ند ثناور یعج كت هفنارو زولوا نه بندن هزانمییانط كلر داخ خلا
 ۱ .ییشاماعادرکرروب هودو ءایعا اچ را ا ذاا مین دای هقانلا تفرا لاقب ندهن نسانمم قمت راص بودشوک ی واتلوق |[

 | تیعدمنف هالا قيراشاذارعبلا فن رالاعب رداد نچ انعم كع نون قر لی نکو ا هنکو اینپ زاد كتل شار للا
 . لیملق تکی زنش نب نا راو فا در ) عنرسا اذالولیراا فنرا لاقي ر د ةن لایان كوب هاتر نو فتمایف هایم
 ل تست تم سس سس

۳ 

e ans 



۰ 

 ی
۷۹۷ 

 | قامزتسال ) مدلا یافاعزاهفنا نم لاس لا روشد هتئاق نوربوید_ناوارکذ هکر دزدنصم هدستنزو تبار |
 قلا یفدزقاف بوردرصییغابشپ ورجو قرب وقوم د تقتاذا سرفلافعرسا لاق رد هنس ا تنعم ك مکو رابا
 كمكورابا دوب (فاهترالا) اهتراشمص ذخاو ملا رطقتسا اذا لحبر لا فغّمسا لاقت ردلعتسم هنساتنعم
 ردنرابع ندنورهبسمروحت هکر وتلوا یال تما هنهژ اد نوزب (یضعارلآ) مدقتاذا لج زا فعترالاقبردهتنانشتفم
 هفنا فعار ماام لای روید هنجښوا كنور (فعارا)هیلاوحو كلفنا لع یا كنعارم لع ىل رال لوقت
 هت 1 كرکوب نالوا قباسیرات راشو روئلواقالطا هنجوا هج روس ناتح هدنزرط نوار كغاطو هتنرافرطیا

 (فیعرا) قباس یافعرتسمو فعار سرف لاقی رونید هت رکو نالوا قباس دوب (فعرسلا اروشید
 لاقب زونلواقالطا همدآءاطعلاربشکهدننزو ییارغ (یفاعراا) روند هاجس نالواو لباندرلپ اضر اس هدتننزورزهآ

 قاغا راطمالا یا یوعراا انتذخا نوقت روند هرارومغت یخ هلی كنار (فوعأرلا) ءاظعم یا اعر لجر

 وی هدنجاحتفو هک ات روقبلآ ن کیارازاقیب ویق کر وشد هییق لوش هد تنزو هکوصخا (دقوعرالاو) تفوعاا)
 كتهسک نکجوص هدن نغا كتويف لوق لسع هیلترآ توروتوا هدنرزوا كنابق لوا هسک نا یلنرآ نکیآرونلتریآ
 ترفتحااذاّعبلا لفسایف زن هرضصیا (منفوعراو زا دفّوغار لاش روشد هشانط یربا یتحهروط توصب

 كنهزمه(فامرالا] تسلا الع مومن بلا سأز ىل نوکیوا ديقنتلا نیح ابلغ تسلا سال لانه نوكت
 اه الماذا قلا فعرا لاقب زذ ةن ساغم قدردلوطو ها اذا هفعرا لاقن رک هنساننعم کارد ون هرس
 لاقت ردهنساتع» كا قموب بویلراوب هلبا لا لاب دوخا رجه نوکس کت دمجم نیغو ف کارا (فغرآ])
 فغر لاقى ردهنسانعم قمردنوت قم وهب هو دز هد هلتکو هعچباذا ثلاقلا باللا نما غر نيطااوانيغلافغر |
 ۱ ردندلوا یاتشعم زود کا ناشلوا زیست هدک هدننزو را (فیغرلا) موحتو قيق دلاو ززرلا هل اذا رب تعیلا

 هل. كنار رولک نامتغرو هلت رول کخ فقرو هلی للنار ر ولك فغرو ر و لک هنشغژا ینجب
 ندهن سانعم قصب هیق هیق هب هنسنرب لپ رسک همه (فاغرالا) ردشابقربغ هک لا هبقوف یاترولکتفیغارتو
 ريشا عزرتسااذا لحیرا قغزا لاقب رد هينا تعم كع وب ةلتع رسو هیلارضتلاد دا هيلافغرا لاش
 ینالاو لوالابابلا نم اهرلجرا فر لاقب ردهنساسنعم كم قوجا تحط هلندیدشن كنافو ف كنار | ترا
 تیاعزو .هبتغش فارطاب هلبقاذا ةأرملا فر لاق رد هت انعم كم وا هلزاجوا یادو دوا ارشک الک"لکأاذ)
 ردهنسانعم یار دلی کر ك هتسنرپ تقیفرو "فرو هیلا ننحااذااتالف فر لا رد ەننسانعم كلا نالن او
 قدرو وب بوطهدنتدخ لوس و كجوكو قوجو زا كمدارب "فرو ال التوقراذا افیفرو افر هنول فرز اقم
 ندهنسانعم قاشق بوری وچ یقارطا تاهنسنزیو دمدخ نم ناهو عام هلیوساذا هل فر لاقل راد هتشاتنعم
 هیسکر و اسممضراذاهع اراوط | فر لاقت ردهنشانعمكما نسانا کشوک هودو :اوقدحنااذاهب مولا فر لایق
 ردهنتسانقم كلیاوزر او قوش بویلزوا ینهنسنر و .همرک اذا نالتن فر لا ردن سا تع كلا مارك

 رور هيجانينج طیب اذاراطلا فر لا برد هتف ناعم قمات قز داق شوقو -حاتزااذااذک لا فر اتش
 افزا یل هعفز لاعب ںؤلک ف وفر جج هنس انعم هاج زا ووت زودنا ادن ر ارا ورد جا كز وا هکر دبنلاکدیدضاز هدننکرت

 لاقي ودزاج هدملبمک كار روند دنسب روس هود ناوازف فرو .هفارط ةبلع عجم تبلا ق قاطظلا ةبشوهو
 .دوسنید هنکولب یکیو نوبق اغلطم دوخا هب وق كولو نوشد:هسا روس ر غصو هیطعلا لبالایا فرزات ۱

 | ناویحو اسمر طخ یا افر ف ءاشلالخدا لوقت رود نند هنابخآ نویقو زوشید دفاموق كسکوپ تدنفاَرطاو ||
 | نيبابلا نمافر لقبلا مغلاو لبالاتفر لا رولواردصم هن اتم كلبا لک اقر هنرادلوط یر زغآی عج ||
 | ددهنلسانعم كار كس یس هلوقم شافو زوک,فرو < اهاغ هب المت لو تلک |نعدا ملك | نم برضوهو نرو لا ||

 ناو. ضمواذا قربلا فر لافب ندهنسانحم ققاچ جوشو ملتح یا كنرمطبا جفت ییع تلازاع لوقت ||
  ردهنسانعم ناسحا كابا كلوباو اهصماذا هتفش فر لاق راد ةتسانفم كعاؤ :هنسانفم قیر رواد هتلزان ||
 | بون ل اق رونید هو زانو قشموب و هنساتعم هربعزوتند هب هربخذ نلک هبا تلح ترو ,ندشابارارکتین نفاق ||

 یسخاشا كسابلو_موب لکهب شب یا نیللا فر لازام لاش ندهنشمانعم كم اذوش نوکرهوم چات ئا فر |
 | وجا هافراذا هو فر لا ودهنشانعم لشکک بو روا همت هلارخآ روت نوعا كیا عیس وت هلغلواهحیزاظ ۱

 | التو قرباذا نول ترا لاسقب د هنا عم قماردلبا ینر كەنت یخدول *(فادترالا) دلفلسا ت خاتو یل ||
 هچرکهحا تجظ بذار طلا فرفز لا نقب ریهنسانعم قماب زز داسنق شوفیخدوب هدنشنزو هرز :(ةفرفزاا) |
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 روند کچ هلی سکي "فاصرلا ردهنسانعم هفوصررم هدنیزو ءارچن (مافصراو )هدننزو زوبح (فوصزاا

 | هفاضر.* لا فصر لابقی ندهنشانعم قلوا کیو نیمار هدشنزو همارک ةفاصرا .هنسانعم هقرطم
 ۱ نین ێا فیصر لع لاقیروشید هیدتسن زرکحو نیتسردفصو ندهفاصر (فیصرلا) e شهاخاباملانم

 | | ةلمدآنالوارا شيا يڪ یکیدلشیا كنا یھی نالوا نضراسعم .هدنلع هیسسکرب او ةيفايصرا

 | لبا هتسکرب دوخا هلیاهنسسنربو هلع یف هضرا سعی یا هفیصروه لاقب زدندنتساتنعم تر وواقالطا
 هقراتفیالو دف بیا هفیصروه لاقی ردلصتماکا ینکی اط غردلاقهکروتشید هسمدآ ندیا تفلاامناد ۱

 جیاجبیدیفحو دا زیبا یا هلا دبع نم هولاندنن نح رانا هال هدنسهکلوا ماش هدتنزو هساک (هفانص)ا رلا)

 دن داروا :یناتصرا یللع ندم ی رفمجو :راکب نوجا ندنش دم ندندآ هلو هددادع و ردنداروا یابصزاا

 | هدیلدناوردندا اروا لو نن نسخ مساقلاوباو دچنا ن هللادبع ندج ندمالعارد هدلبرب هدنتلاباهرصب و

 ردیدآ هی رقرهدنساضف طعساوو ردنداروا نوفیض نت هل دبع نب دو دوعسم و اف وب ندنشدجحم ردیدآ هدلب رب
 ۱ دف رده قر هادننساتنچق هفوک قدر قزهدنشاضق ر وپاسینو دنداروا دخلا درع ن نسح ندنندح

 و ر هدشزوب فاك (فاصرا) ردعضومر هدزاج (هفاصرانيع) ندندآ هعلقرب هدنلیعجما و هدلدرب

 7 رلککوکیا مریض هرصنالوا هدنرلناد یکیالوقللعرو شیدهنب زیکش كنار دیعج
 تم سس مت

 هاسههیارشجماذا لجرلا فصرا لا ردهنسانعم قاف وصیدنف [شهشود مردلاق یعنی وص فصر

 | قص بوشانب ئکۍ راشاط مرذلاق هل هلش ریو هد روباطو ت افض هدشنزولعافت (فصارنلا) لعضزلا

 ۱ | مندلاقوزولوا قالطا هنالسیرا:هدلشنزو, کا لع (بفضن رل) اوضاارتاذا فضل ق اوفصارت لاقم"رد هنسسانعم

 ۳ كنار (فضرلا) اهبراقتم یا نانسالا تفصرملجر لاقبهنمو رو شید هرادنس نالوا یشانبهنب رب یرب یکی شاط
 ۱ هما هلدونس یرب رعهیدا هکر ونشادهشاظ نیغرف لوشتل رسک كم * ؛(دهانسضولناو و) هل نوکس کا هيچ داضو یف

 | هیرذشقونض فی ضزو نانلار خو نفاس ار انچا یهو فا ضزل او فض زاب بلا رضوا لای رازردرق یدوس فا
 ۱ یدرفهرولو هنر ذ هبا ضارک سفر لککو و رولوهدنزرط قمر نشانه زینب هکر ونان د نی راککز ید
 هفیضرلاقیدنما بعم قاغا هلشاط نیغزفنانلوارکذ رولواردصم تتضرو رادتخا هاو ةد لث زو هر گرد هعضر

 کوکو ییهنینوبو رانا هنطسب فطر لانپ زدهننسانعم قنرغچو ةفضراب هاوک اذا قافلا بابلا نما فضر
 ۱ | یباط نیغزق هلیس هینب لعاف مسا فض مزا هضم < رهانناذا ةداسولا فلقر لاق زدمنسنعم :تلیا تاقیکیآ
 | هتباصا لابش هلو ا:رردشنوا یراهبهاد نیکلوآ هکر ووا قالسطا هب هیهاد لوشهلتبسانم وزد کد نج ردن :وتس
 | «دقدنقوط هشاط یسضخرف هکر ونلوا قالطا هنغان ا شد ورحلوشو :هلبق لا یسنت هیهاد یا فضرا ٌهّتنطم

 لوشواسمتدجخ اف تباذ هفضرلا ,تباصااذا فتا لحم ةمصع لالالا لوس یخلنغزقكشاط بوبرا
 ]| هّتطم هیح ل اتق هاوازردیکترارح ك رلشاظ لوا یرهز .ینرهز هدکد زکه رزواراشاط نیغرف هکرونلواقالطا هئالب ۱

 | نوش ذه دونم شماسیق هلی هیفضر هد.ننزو ریما (فیط (لفابضرا) هراناهعم "قطب فضا ىلع تّرمادا فضرا
 اچو اغاطیو نوضید هاب رب و ا شش + هرزوا شاظ نیغزف (فوضرل هرم ا):تضراب لبغاذا فیضر نیل لاق

 | عطا این نوت ل فوض رموو شا ؛لرحاش مان تیکه که باه (ذغوضرل]) روند همانعطشفلو طهرزواروکذ م
 | | فیظنتو لسغالوا یار قس لها هکر د هبنکش هننکشا لوش دارم ردعقاو هدنتس# ارغرغنیحخ | هر و یل ا تلک ایهاط

 ۱ ریاشاط نیغزق هدنزرب قانوق ماتوا ئال هزر زتوک وڈ دزاهار هشن وت هر کصندقدردلوط هبا هيف نا بودا

 | قلق هلکلتا سفت هلباردق یو یزهوج رونلواقالبنطا هدهشب رب زبتبعت قوحوص الاغ رارروشبهرزوا
 ۱ تیرداامف ترعلا نانفضر رود هراغغو عادا شام هلشاط نيغ رد هلزاعف (ةفضرلا) هضرلا) ردشابا ضیرعت

 |(ضامزاو) هل وکس كنیعو یضف كنار (فعزا) زذ زا لییقدابا ما و نابتشا زوناوا قالسطاهب لاق
 افعرافعرو لوهعا نلعفعرو تقعرو لجرلافءر لاش ردهنسانعم قم ۲9 مدار هد شرو تازه

 ردهنسانعم كجد 1 مدقتوقسس فعرو ملا هفنآ نم حرخادا حب لاو ضسماطاو ثلاملاول والا تاسلا نمافاعرو

 | لاقت ردلعتسم هنساتعم كمرکو رگ اندوشو ئتساداثلاملاو لوألا تایبلا نماهضرلیمعا سا رفلا فعرلاسب
 ناس یاسالاق لاق یدلنالاخدا هه ورانا اوف یک ردق | ناق هتغد نورب هکاب وک لخداذاباتلا هبفعر

 ارا را) لاساذآ عبا نااار بانر مدلا قعر ل افی رد هسانعم خا ناف اقلطمو بانتبلاكإقعر كركدلا

 بارغ

 || زرمت لير سک ك همه (ضادصرالا) ردیدآ عضوقرب هلنبتضو هلنیتحف (فضر) هدسنزو :بتکر ولک ی ید
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 یهل عوضوم ك ظةلو رونلوا قاللطادض هراظفل لوا رونلوا قالطا هضب اودوس هک یک نوح هسرولوا داض:دوخ
 هنالسراهکی کد ساو ثیلرولوا عوضومةیانعم لوا هنیعب یخیرخآ ظفر یهاکدنروص یی دلواذدح اونعمنالوآ ۱
 | یرلکدلپ !نظناغدارتسهکلب ایدلیا راکنا سر ی هفدارته ظاقل!راضب وراریدناغد ازم ەراضمل لۆ ا سپ رازدبا تلال د

 یکم راصو فیس زابدیدراردیا تلالد هننفص كتفص دوخاب هتفص یربو هناذیرب كظفل ریز ردنانیابتم هقیهخا ق
 هلو مج نکس کیا هدنرخآ هکر وسنید هبهیفاق لوسش هدنحالطصا نوبتضورع هلیسدین لعاف میس (فدازل)

 هیج*یاز (فی زرلا) ردیدآ عضومربهلیرسک كنار (ههدر])دندآ عضومر هتاف (نافدر) یکن العافتمو ناللعاف ||
 كلب هلتعرمس هودو رجعاذا یناثلا بالا نم افب زر لی فزر ناشی ردهنساضحم كمروكى بەود هدسشنزوزپ اهلی
 یراباوانداذارمالافزرل اش ردهتسانعم قماح بولک هنسنّر و تبخو تعرسسا اذا ةقانلا تفزر لاقل وذ ناعم

 عرسااذا لجر ا فزرلاقب ردهنسانعم كك هلتعرمس یشانندوقروقو مدقتاذا هيلا فزرلاقیزدهنساننعبم كمك
 یهودو فزر قع لج ا فزرا لا ردهنساضعم كمروکوب هود دوب هل سسک كز هزه (فازرالا) عزفنم
 فززا لاقب رد منتسانعم كلیا مدفتو اهنیبخو اهتعرسااذا ةقانلا تفزرا لوقت ود هنشام نغم مر دل لتعم
 ند هنسسنربو هفجرااذا انالف فزرا لان رد هنساتتنعم تالیا تبرطضم هلکمر ووقروق همدارب و مدمئاذا هللا

 یسلوقم تع نهو نونهثواعزف عرساو شحونسا اذآ لجرا فزرا لاق ردهنسانعم كل هلباتشو تعرس هلغةرؤق
 (فيززلا) اهوحنو ةي زه اولا ئا لوهمجا ءان ىلع اوفزرا لاعب ردهنسانعم كىتا باتشو هل ةدنالاع
 مدقت اذاهپلا فر لاش رد هنسا عم كليا مدقتو معاذا لافت زر لا قی رد هنا عم كدروکوب.هودیخدوب
 نیلجزا هلب وطیا فوزر هقان لاقي رو مىذ هبهقان نالوا شیکک یرامدآو نوزو یزاقانا هدشزوزوبص (فوژزا

 رد هفزر ی هرفع هنماندامیااذکد لب افر لانقب رونی د هعضاومنالو هد رق "ار لات (تاعزلا )و طخ اةعساو
 (فیسر او: هلبنوکس كنبسو یقف كناز (فسررا) ر دحل هد هلیعادقت ئا هیچم یا هدنعومچب كنس هدام فزرویشاو
 نافسرو افیسروافبیر لجر افسر لقب ردهنناشعم كم رۈي یک لغافوبغال هاتف نافسرلاو .هلبقف كنار
 عوق هیمتوا قرمهوا ولغبیغابا ود هلیرمسکكنوزمه (فاسرالا) دیقلا یشم یشم اذا لوالاون ین بابل نه
 ردیدآ هدلب رب هدمابشرح لحاس هلیعم لازمه (فوسرا) ةديقم اهدرطاذآ لبالا تفنرا لاق ندهنساتفم
 هدضوح هلنبتعف (فشزا) عةتزااذا ئفلاةفسترا لاقب ردهتساسنعم قم هکسکو هدننزو رارهفکا (یافسترالا
 یکیدحا قر :روص بوزوس كنوذو بق قسلبلق ءامیافشر الا ضو ا ف قیام لاعب رو تد هی وضهچ زا قالق
 هلبعتف كنار (تفشزلا )روند هکمګا:بوکج هلباراقا دود ی وض هد تنزو ریما ,(فیشزلا) رو شاد ةو كا وص
 هصماذا عا او ینثلاو لوالابابل| نم افشر هفشرو ءال ا فش لاقیردهنسامنعم كنار هما بوروصییووص
 بیغر هیافنک او تعانق ر دروم كيهدکليا نیکست یخ بسوض كم زازآ یی وص حي * عنا شا لقملا هو
 هدرلنوب (فیشزتلاو) هل رسک مه (فاشرالاو) هدتنزو لعفت (فشزلاو) (فاشنرالا) زونلوادازیا هذنعقوم
 زوبص [فوشرا] هفشر یعع هفشزو هفشراو هفشرو ءالا شتا لا ردهنسانعم كما قاز هروضیاوص
 ةیطل ایا فوشر ةَأرما لاقیردقنال هغ وا فشرإ یراقادو دکر و هنوتاخسوخ ییسهحگاز تانینغا هدننزو

 یراق دو ذو جرفلا ةسب بلایا فوشز ما لاقبرولوا رازوص بوما یرکذ هکر وند هبیرافیروقیجزفو,مفلا
 نددرفم كنظءهل فضر هلن ات (هفصرلا) اهرفشع لک اتیا فوشرُهقان لاقي رونلواقالبطا هبهقات ناب وا

 | نوا قلو لوب لرشود هزربغارغوا لیسو هنسیدنقآوض هکر وید هنب راشاطمردلاف شفشود یشانبهنیزب یر
 رولوا درفم نهنظفل فاصر هفصرولیسمف ضعب اا مصعب فوصرلا ةر اا یا فضا ىلع ءالایرجلانقب
 قوفیولب یذلا بقعلا یهو ةفصر هه بش لاق رونید هرکس نلی راص هیچ رقوب ندنزكج هگنرمكقوا
 | نلیراص هنجرقوبندنرب كج هک نرمتكقوا هدرلنو هلبمط كنار (تفوصرلاو) هدننزو هما( ةفاص) طعرا
 ءالا لنسمق ةراجخا فصر لاص ردهنسانعم لمشود مردلاف هلحرب هدننزو فو (تضصرا) روند هرکس

 فصر لاقي ردهنسانعم قمراصرکس هنیرب كاج هک ن رت كقو او ضعي نلاامضعب مضاذا لوالا بابلا نمانصر
 رد ی رش لامتسا هنسانغم قمردشانبهنب ریرب یزاقابا هدعوکرو مایق ىلصمو ةفصر هظعر ىلع دشاذا سلا
 رد لمعت هنس ا نما قلواقفاومو قبال هثشر هنسذر و یرخالا یاامهدحا مضاذا هیمدق لبصلا تضر لات

 | هیلوا نکع یلاضا هلغلوا جوک یبرف هکرونید هتروعلوش/ تفوصرل) قیلیالیا كب فصربالرمااذهلوقت
 ۱ اهنتیضلاوا لجرا اهل لصیال هنا ةربغصلا یا ةفوصرم ةأرما لاقي رو تي هننالوا قیض كرف لوق لع

 هد دست
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 | مرو واو هدنسهلک بوجسو ءاب هدنس دلکبیشمو فلا عقاو هدنسهلک لا بلا الم هیلو ارخآ ف رح- هدننیب قور

 | وبشایکیدلبا داشنا هدنفصو هنیفسږ ولد بل رد هلیسهنب هد هک ن افدر لوشو یکو او هدنس هلک ب وصو هاپهدنسهلک
 | ییا نالوا هدنعف كنهنیفسدارمردیفاو هدنتس # نافدر اهءرد موف ناام # تخص اف عدقلااه قاط ماتلاف

 | نافدرا مهنمو نا فتن او بزعقو لاو ذببنع ےل م۴ وبشار عاش مانرب رجو رونیدهننمود ك نیکی ب اطردح الم
 | ن چايزونەلباەرپىئ نب كلامدوخاي ردفوع هلبا سبقیرالغوا كتهسک مانییرهن با تعدارم ندنافدرعقاو هدنتیب
 هفیدزو هفدروه كاع ردفدا ارههدل وایاتعمهلبافدر هدشزو زبمآ ( فدرا ) زد کید ضخعثر ندعوزب
 | کوک نالوا یقرکمونوا قالطا هبکوکل وشو ردیدآب کوکر هقشب ندفدر بی رق هعقاو رتساو ةفلخ بک اریا
 | كل هکروناوا قالطا هبکو کن الوارظان هعلاط كلنکهیلیا عولط ندقرمشم یسیدنسکهجندیا بورغ ندب رغم
 | بورونکی مس یتدلوا هرکصندقدلوا اف یسسکیادوخ اب یسبرب لای-راق هکر وند هیسک لوشو رولوا یسکع
 ۰ | ننب دو كبار هدرانوب هددننزو یرابح (یادراو) هدبتزو بکنرم (فدترلا)هلواهدندیق قلقوص هغلارا
 | تاهت هکر دیعج كنیداخهدننزو ةاضق ةادح هنب رلانع:ناوعاوءادح رولوا غججندنظفل فیدر ینادزو زوتید همدآ
 قادزهلو نه طلاءادحیا قادر نا لاقى رونلوا قالطا نوح رافدل [ینزاهسک | كراج وکرولن د هنس روسهوذ
 بک ار هدو باک (فادرا) اضعب مهضع) میبیا یفادر اژاجلافب زونلوا قالسطا هعباوتو ناوعایا
 هللاسفی نیک هقالخ زونشد هغلوا فدر ههاشداب هدتنزو همارک ( ةفادرلا )زو ید هر كج هنن فیدر هدندرآ

 هزک طن دقد روغوط یرا راس هکرونید هب یک و هنویق لوش هدننزو یرکس (یدرلا) زکذ اک ةرازولا لثم ةفادرلا

 | كدب ودودتید هرلخ انش ناب ند ندب كنجاغا امرخ (یداورلا) + را هروغوط هدضمایا فبص دوخ اب فیرخ
 | ردلوفنیحد یییدلوافودار ند دابع ناو زد هضدار قدرفم روشد هروب نوزوا لوب لوب نالوا هد
 | بالا نم افدرهضفدرو هتفدر لاقي ندهنسناسنعم قلوا بات هليسعف كنار (فدرآ) یک بوک ار
 | تلاوتاذآ مولا تفدر لابش رد هنسانعم كيم لا روهظ هجن درا« كب رب یرو هسعیتاذا لوالاو عبارا
 | ەردوس هسکا ك گار دارو هعیناذاهفدرا لار هنس انعم قل وا عات دوبل بنک همه فادرالا
 | لمص» هکمردش مذآ هنسهسکنعب لوا لماخقیدر یمسق هادو هجم هتیکزایادعم هثفدرا لوقتردهنسانعف
 | قلوافدر ههاشداب هدننزو هلعافم (قفدارلا) رک ديس اکر دند هلعاغمهیلاعتغل هدنوب زدهنساسنعم قلوا لئاقأ
 | ثلاث هدهزلنآوهب یشن هکر کحكکرادارطسا هفدارنو مهلافدر ناکاذا لول فداز لاقب یدنلوارکذ رەنا

 | لمجت* هکمردش فیدرهپادو امهیلغ ثلاثلاو ئالا یلعرکذلا بکر اذا اوفداردار طا لاش رد هتسانعم لمشکتب
 |(فادترالا) افندرلمخمالیاةدل وموا :لیلف یقورک ذاك ف درتالو فدارالدبآاذ لاقي رد ەن سانع قلوا لافذوخا
 ]| هلتدشو فنع بوش ندندرآ كمدارب و هفدر :ععهفدترا لاب زد متتسیابنعم قلوا فیدرهک ار هد نو لامتفآ
 | ددهتسانعم كسا قعش درا هلبکر (فا درسال ) اذخ ا ارو نم ةذخ |۱ذاو دع) فدترا لاش رد ەن س انعم غو
 | داتالغواو انواعناذا ادارت لاعب رد هنساسنعم قمشلمدراب هدننزولءابفت (فدازلا) هفدرنآ هلًاساذا هفدزسالاش
 ااتتاذ افدارتلاقیردهنسانعد لو عین هنیربر و اکانتاذآ نامالغلا فدارت لاق زدهنسانعم قمل اچ تابشکد
 هدرهزرهكنیطوبس هلتبسانمولهکریدمجرتم رد ةادلوم ثخل هدانعموب ردهنسانعف قلوا یس هدنعتم ءاعما كئشرب و
 یه عوضومولولدم كنيم ظفاربک هوا مولعم یدلروکاوریلقن قرهلوا هجرت همافموب هلاقموشا یکی دلبا تبث
 ۲ شم تیپ هرابنعم عوج هطظفللوا هدنروض یتیدلوا ددعتم زولوا ددعتمیهاکو دحاو یهاکاشعم نالوا

 یک ناسنالا نیعو نه ا نیفهسرولوا نیابت دنایفرلانعم نالوا ددعتسو زوناوا قالطا ل تنسنهینعدرارهو

 ' دوخاب
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 فآذ ناشذناباعلو روشد هلتاق مس هلو  یرنسکو ق كلاذ (ناشذلا)ردیفدارمو هدتنزو هفهاد ||
 دوخاد عضومر هلیئوکس كنرمهو یخ كنار (فآر) هلتهلا ازالے زما یدنلوا رکن هدنسهدام

 ناب رهس یصکسا كپ یکفّود رولوا افصو فرو ارجن ئا افآر برش لاش رود هبهدابوردیدآ قلموقو
 دوخاب كکرسا هدننزو فغش (فآزاو) هدننزو هحاعف (ةفأراو) هدننزو هجر (ةفأ رلا) یبمساک هتسانعم

 “لح قحردنا تأشنندبلقتق"ر هدناسنا ردهتسانعم كکر سا ةرزوا هجو قنا ایطبلق دوخ اب بانک سا

 سماطناومماراو شلاشلابابلانم افأرو ةفأرو ةفأر فّورو فرو تا هل فأر لاقب رددارم یتاغ ندنفرطالعو |[
 هلباواو (ةفوارملا) یدلوا هیدعت هلبفرحماب هلغلوامزال هدنعوجب اتهق راوهوا ةجرا دشاتفأراوا ذجر زیا |[
 هدننزو فنک(فأرااو) هدشنزو سدن (فّرا )رکن یساکردب واو هکرد هتساشعم هفَأر یخدوب هدنشزو هلعافم ۱
 هک نن ردهنساتنعم ناب رهم یتهکر سا تباغب ردرافصو هدننازو بح اتم (قنارآو) هدننزو روبض (فوراو
 كنار (فحرا) اه راوا هجا دشا محریا شارو فرو تارو فورو فروه لاش ردهانع-و یدفأر ۱
 قرص كب هددننزو فیدر (فیج رااو) هدننزو دوعق (فوجراو] هلناعقف (نافجزراو) لینوکس كجو یخ |
 لوالا بالا نم افیجرو افوجرو انافحترو افجر هفحر لا زولوا مزال هنسانعم قلص رص كا و ودهنسنانعم |
 تازازاذ ضرالاتفجر لاق ردهتسانعم قلوا لزز تم ضراوادیدش برطضاو لرفقف دکر حت یا وه فرو |

 دعرو برحل او ًايهناذا موقلا فجر لاقي ردنلعتسع هنا نعد قفل رضاح هکنج توبا وا ندا رکسعو :
 فاحسلا یف هندهده تددرتاذآ دعرافحر لاق ردلیعتسمو نت اتعم كمهدلروک هل دشهنوایرب ہرا ناجم |

 لوهضلا ىلع تفجراو ضزالا تفجرا لاقبردهننابضعم قلوا زنم ضرا یدو لب سنک مه (فاجرالال|
 ةقانلا تفجرا لاقب ردهنسانعم كلك لرد ەرتد بوروشود نتراتلوق هلغلو هدنامرد ندنلنغروب ك ةودو تاازاذا

 لاق رد هنسانعم قاط هنسهلوقم بیذاک او ثداوحوهنتفشانو امج فحرتا_هانذا ةيخزتسه هييعمتراخاذا

 لوفشم هثبشرپ ا.فلطدو ةنيدملا ن نوفجرلاو ىلاعتهلوق هنمو اهوحتو نتغلارابخا ف اوضاخاذا موقلا فجرا
 ردسا هدننزو هرم (فحر) هیفاوضاخاذا ؛یشلابو ءوشلاف موقلا فجرا لاش ردهنسانعم قلوا لغوتنو
 ةفدارلااهص ذفج الا فحرتموب هکه لب رسک ك يج (تفحاا) هللا یا ةفجرا :رذنا لاقب هتساننعم هلژاز
 دار ندفدارو رازولوا تام ةمدص رهظم تاقولحم هلج هلکنا هکر دل وا روص هفت ارم ردعقاو هدننهم رک |

 بارطضا رووا قالطا ها رد هدننزودآ دش( فاج ر) را رولوا تاسرح هلبراع تاومآ می هلکنا هکر د هیاتهعغق

 بیوصت یهنه وب حراش هنمانعمیسج زونلوا قالضطا هبیرکو روئلوا قالطا هتنانبقموب و نوصکیدلیا
 فوطعم هرزوا تمايق هلک لا تل هلبتاونعرش او همايقلا موباو فلّوم نکس ردشابا تط نس هنت شسشلعاو

 هلواكمد یرک ل زتتمو هجنا شلزوف ندسجاغارکمردلکد عالمك قالسطا فاجتر هبیرک ارز ردلقگقلوا |
 هيا کرو تد هاج ید هرتد (فحازلا)ردقجهلوا شیوروب قزهنقلاح هکر وند هشبوروبهنوکرب فاجتدو |

 اح هک ان وکر ڈ هنساتعم كمل نسهاوقم قو قاع هد تتزو فاجرا هلی هلن یاح (یاحرالا) وتلوازیبعت |
 هقفوب لینوکس كادجج یاخو یف كار (فخزا) هوعنزانیکس ددحادا لجرا فحزا لاسقب ردلدبم نده
 فخ رانا لوت هلو مسک ار رولک فاخر یی روشید خد هفخز روتید هفیف ژوط هتکشوکه وخاب فوق
 [ففخرلا) غیصلا نم برمضوهو فخر هغض لاشروشد هی وب هنوکرب فخرو خرتسموا قیقردب زیا هفخرو
 كنار رود هننکاکشوک و هنغلقت وص درج رولوا منا ندهفاشرنآ یرکدو ردهنساتنعم فخر هدنشزو هرم

 كاوذ نالوا نت بحاصهددخا ع روتید هشاط فیفخو كشوکه نوکر دیش هنشاظ یکفوکو ردنغل هد هلی
 رولکف اخر یعججردشاط فیفحو كوك نوکر هدش هبیسقاس ضعبلادنعو ردلوقنمهیوب ن درا طخ تسد |
 كناخو تخف كنار (فخزا) اقیفرانیطیا ةفخر ءاملازاص لاش روند هدەروماج قب ویضو هقفوبو هلیص# كار |

 فخر لاقب ردهنساننعع قلوا كوكو قب وص رج هدننزو هفاظا (ةفاخرااو) هنبتخف (تفخزاو) هلیلوکس |

 دلنبتت۶ فخرو یتلسااذا سأاخلاو دارو لّوالا با بلا نم فاخرو افخرو افخر فخرو تزوجا |
 كروشود كشوکی رج هلی سسکت هرم (فاخرالا)روتید هنکاکشوک كره رولوا مسا ندانموب ییکهتفخو
 تفخرا لوقتردهنتسانعم كلبا ولوصو قي وبصیریجنو ابخزتسم هتلفج اذا نیل تفخرا لوقت ردهنساتنعم
 [فدرا) ةبخرتممیا ةفبخ ةني لان ب رو ید هریجت تشوکه نا تنزوهنیفس ( فخر هءام تک ادا نیا
 4زالواورس و مباتهتشربافلطمو دفلخ کار ئا هفدروه لاتعسروتد دهدآنان ةتنهسکا كنکار هی رمسک اد |
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 هرس سس
 | رد هتسانعمقآ بابت یشایزوکهدتننزوراک د دن :(فاردتناو) لقا كلاد (فیرذلاو و هدننزو دوعق (فیوردلاو)

 لاساذا هنیع تفرذ لاشو لاسادا یناثلا با بلانم افارذنو اف رذو افورذو انافرذو افرذ تو لاش

 فورذلا) ةتلاساادا اعمد هدیعتفرذ لاقي رولوا یدعتمو مزال هلغلواهنسانعم قفا یا ز زوکو امعمد

 ۱ یدرفم روند هعوهد ؛یراحم هيف كيم (یرادملا)رو شید هشاب ندیا نالبس نىزۈك دتفازو و (فیرذلاو)

 | هنسانعم كم روب هاب هجیایزمسرف هلت غف (ناقرذلا) اهعمادمیا هنیع فراذم تلاش لاقت رد لفرذف
 ةفرذتلاو) هلق كنات (فارذنلاو) هدننزو لبعفت (فرذتلا) افیعض یشعیا انافرذ فرد وه لاشر دل یعتسم

 ]ا ةفرذتو افاردنو اش ردت هعمد نالففرذ لات ردهنساتعم کود ساب لصتم ندنزوک مدآرب هدننزو هرص

 | ثیدحیفو حزاشلا لاقردزناج هدیلبا هیدعت هدن :ویداذیا | ةثاملا يلع فا فزذ لاعب رد هنسانعم قلوا هدانزو هصاذا

 | لات ردهنسانعم كلبا لحولوا یمدآربو تدذیا نیس لع تفرددق نآ الاانااه ههجو هللا مرک ىلع
 | تعاسرد لوق ىلع هنسانعم مسروشید هیوغاهدننزو بارغ (فاعنلا) هيلع هیفرشااذا تولا االف فّرد

 | فطذلا) فاوذیا فاعذتوم لاقي رونیدهمولوا كباح و هدننزو بتکرد فعذ یی روید هب وغا ندیا كاله

 لتقلادعب رسی ا باعالا فعذ ٤ هبح لاو روند هب وغآ ندا كاله لالا ف دوخاب هبوغآ یو هدننزو فعس

 ۱ هاا فاعذلاقسادا ل الاب ثلاقلا باسلانم افعذ هفعذ لاش هنسانعم كمروحارهز ننک , رولوا زدضم فعا فعذو

 ۱ كلوا هلناصضف (نایفعذلا) فاعذلا هيف لعح اذا قوعذم م اعط لا روند هیهنست شلنافزهز (فوعذلا)

 ۱ هلب رمسک كوربه (فاعذالا۱ تاماذا ثلاثلاو عبارا بام اناقعذ فعذو لح را فعذ لاقى ردهنشاهعم

 | ردکعد یی ردلوا كياچ هدننزونسحم (فعذمل) اعيرس هلتفاذااءالف فعذا لاقت ردەنساتنەم كليا لتق كاج

 | رہنایا نانا لا رددنسانعم كمکو در رول بولیتسک( یاوص( فاخننال) هغاسع فعذم توم لاش

 كليا كالهو فلت "بو ردزآهدمآ اض یا رطرب دوخاب هدناناس .یمدآرب هدنزو هدیزحد ( ةفلعذلا۱ هدآوف عطعناو

 Ws (فافذلاو) هايد دشت كنافو عة كلاذ (ىذلا) هکلهاو هب وطاذا هقلعذ لاسقب ردهتسانعم
 لوالاتابلانم اففذو افافذو ۳۹ ذج رجلا لعق: ف لاق ردهنسانعم كليا لتق كاج یورخ هاتف (ففذلاو)

 | تولآ تام یبدآ هراب راسو نوعاطو عرسااذارمالاق قد لاق ردهنسانعم كمرپدكباج هدشبار و زپحا ادا

 هنسانعم هاشروند هت هنوبقف ذو ابحوهکلها اذاین املا تابلا !نم ۳ ذ نوعاظلاهق ذ لاش ردهتساسنعم لک"

 | هدننزو باس (فاغذلا) لاذلاق ةغل كل ف ذامنخ لوقت ردهنسنانعم قلوب الوقت لك هکتلوت هتسن رو

 هبهّضراع ندا كاله كياچ هدننزو راما (فیفدلا)زویشید هنسع وا لتق كياچ كحو رحم ر دعما ندل وایانعم

 عیرسیا تقیفد فیفخ لاش نوا رکرذ اعابتا هنظفا فیفخو نح زا فیفذ نوعاط لاش رود

 || هدننزو بارغ(فاغذلا) ر روند هنفنص نالوا اچ هدنالوجو رس هدنزوی رب دوخاب هئالوا كياچومب مس هفت و

 ]| مع هدننزو بارغ (فافذلاو) هدننزو نا فافدلا فافذ یامخ لاش زولوا ع ابتا هنظف]فافخ خدو |
 1 باتک فافذو هدشزو بتکردفذذ یعمج ةنسانعم للب روشد هبیدراشا دوخاب هب وض هحزاو روتشد هلناق |

 ةهادلاو هل لب رسک كنەرھ (فافذالا) هبقلعت قلعتم هب سدلیا !فافذهفاملاش د رونىدەيەنسن كاج هشيم اهدنزو

 هفذفذلا /فیفذتلا) هبلعزهحااذا هف اذوهف ذا لاشردهنسانعم كليا لتق كاج یورج هدتزو هلعافم

 (مفذقذو) ففخ یا كنلحارزاهح فخ ذ لوقت ردهنساانعم فیت فکر ناسا نانخا هدننزو هازز

 | ردهتسانعم قو ییالوق تا هتسنر(فاهدتسالا )وضتاذا لج زا فذقذ ل اقر دهنسانعكعروب قر هنیلاصیکهذغذف
 ]]ًیتاذا انرمآ فذتسا لاسقب ردهنساتفم قاوا"یهتمو سضاح شیاربو لهسو نکمآیا تلف ذتساامذخ > لرقت
 اا هلیلق۴ * ش هدشزو باح »و باتک (یامداآ ردي سا یسرف راما مانرذ ارذنم ننام هدشنزو رونص (فوفذلا

 0 فف ذم مس لاش رود هب هر هنسن فیفخو ین هدننزو مظعم (ففآ و زلا) اشیا اغافذ "افافذ قاذام لاش روند

 كرةجناو كۈك لوق لیعردهنسانعم قلوا مضیزود یواو كخلوكن ورب هلنشغف(ىفلذلا) فیفم مد رتنبیا

 افل*فنالاو لزا فلذ لاقی ردهنساسنعم قلواهجزودیواو هلاق قرهیلوا نوغووو وس كيدوخان قوا
 |فلذال) ظیلغ دحص سل هف طف هاوتساو ظاغواهقدین هرغصوهوا هئرا توتساو هفنا غصاذا عیار بابلانم

 ءافلذو هلا كلاذ ردفاذ د نج ردیدنؤم ءاضلذ روید 4 هنبح او هنورب نالوا هرژوا ه زوا هروکدم تفص ردفصو

 ردهنسانعم كروب هج هتنهآ قرانا ریعیص یزراعدآ رای دآ بوریآ یشیآ هدسننزو فوخ (فوذلا) ردندناوست را یا |

 ۳ (ةقهاذلا )هانم مسروئد هرهز هلص كلاذ (نافوذلا) مینو برات یف یشماذاافوذ فوذب لجرافاذ ل
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 تفلد لاق ردهنسانعم كليا مدقتهي وراپا ندهاکرابرقو ندر واط هدکنحو ببدلا قوفوهو دیقلایشمیشماذا
 نداروا هدعب بوشود هنمس هجورپ كناشت (فنادلا) انمدقتیا مهانغلد لوقتو تم دقناذا برای ةبيتکلآ
 هیدسک لوشو هعضوم نعوش مت ضرغلانو داف بیتصب ئا ا فادمهس لاقب رو شد هقوا ندیک هرب یزبغ بوواح

FOعکدرولک فن د د يج هلو اررول قرانا قصقبص ینراعدآ هتسها هتبهآ بهآ هلفاوا کوب رغآ هدنس هقرا  

 هدننزورفز (عضلدوبا)دونید هي هیذقاتنامناق ندنرب لی وب رغآ هلنبتض هژنیتعص (فلدلا) )هداج تک ر ولک فو هدښزوا

 یرلنلوا قی رغرک کردیا هب رګ هاد هزوکرب هل كلاد ( نیل دلا | ردلودعم ندنظه)فلاد ردن دز همنکب رع

 فوم نک بو دیا تش وی درو ښند د سخ دهر ون اجوب هدشبابنیسیرهوخ هکر د حراش ردنا لاصبا هتمالسلج اس |[

 یرح كبس زپ دوحنوم هدزکد قآ بودا فی رهت زاردوزود یحاص ناویلناءابح هکیدلاق یدیشلیا توکس ۱
 رارداناسهرزواقلوا ق ابیرلکدد نیفلتیر و وناحوبهدنآ درفم بتکر اسد ميرتسردلبا سب صیصتت ییغیدلوا

 لجر لاقت زون نيد ەزداچ لير سک تلاد (فنا) ردلوقنضییدلروکی د هدنزاغ و هنس هدنلح اوس ن کد هرقاضعب
 دونیدهنشوف ل خش وط نالوا زاور ری ریو تسج ردیعج كنظمل فولد هلص تالاد چون یافلد

 فصو هالسرا نالوارروب هئاریم هناریش هرزوا تیوکسوراقو ردلعاف سا ندفل دیو فالدنا (فلدنلاو )(فلدنالا
 قلوا بصنم هنیرزوا كن هسکرباب كتهنسنزب (فالدنالا) هتنیهیع یش ان انا فلدتمو فلدنم دسا نا تب رولوا

 بوراو لر هیروپ اب هجا یرضوط هیهنسنربهدننزو عفت (فلدتل) بصنااذا هيلع فلدنا لا قبر دەنا نەم
 كلب وس زو سن ظ.دغو تشرد هلبرمسک ك هزنڅ (فالدالآ) ان اندو یشعاذاهیلا فلدت لاسقب ردهنساتعم قاچ
 فندهب لا زوشید هتلعو هکبآ هی نلوکوا هلنتخق (هفندلا ۱ |ضااط لوقلا# فلدا لاقب ر دةنس اعم

 ڭكيدلپادوسکمینونو ردر رجودنودرفوثزبو رک دسم هدنول روند هبهتسخ یا دندو مزالمضرمیا

 موقو فندفارماو فندلجر لوقت نسردیا تباعو هنبراصوصخ یجو هنو تدنان هلغلوا فصو هدنروص
 یا هتسخ كن هتسخ فندو فانداهوخ او ناقندناوخا لا ةبفرونلعجو هشت هد هلنتفف هکرولوا هاکوذک رگ فد ||

 | قراره توشلش هغغاب شنوکولقناذاعنارا بابلا سافت د ضي را فد د لاشرولواردصم هنسابعم قعلرغا

 لاف رد هنساسشتعم قفاحبوشلش هنسنرب افلطموترعصاو بورغلل تنداذا سمسا تفند لا بن دةنسساستعم

 فندا لاش رد هنشانعم قمل رغآ یکلهتسخ كاهتنخ توون هلت رسک ك مزه (یاندالا) اندا دارمالا فند
 یی هنسنرو تفند نعم سعسلا تفندا لاشرد هنسانعم قعشلعت دما نورارنص شنوکو لقئاذا ضي رملا
 ضرما هفندا لاقت ردهنساسنعم قمردشلرغآ ضرم یهتسخو ؛هندا یا هتقندا لوقت ردهتسانعم قمردشلمب
 فندم وهف صت رلا فدا لاسه ږد هثسناسنعم جنازه اتیلن ندضرمو نونلارشکی فندم وهف هلقنااذا

 ەدە هلو قم یطو ءاودیزک سد هنسانعم یفلصا بوتاق سهل وقموص ههنسنزب هدننزو قوخ (فودلا) نونلا تب

 (فوودلاو) هدبتزولوفم وبلا هوو ءاتع : هلو هتطاخ اذاافود :اودلاتفد لوعترونلوا لا سا

 فوجا هدینالب قوحخمو لولمبی بیا فوودموفودم لر ناش روند هاود شعلصا توطت زا هرزوا صا

 قععب رغآ هدننزو نافوط (نافودلا ردشمالوادراو هرزو اما لوعف»مسایربغ ندنس هلکنووصموندنوبهدیواو
 * شلافهد لاقت ردهنساسنع۸ قلا قوح یهنسنرب هلن وکس كن اهو یخ كلاد (فهذلا) ردهنسافعم سوباک

 نسانلا نتهفهاد ءاجلاسب رونیدهمدآ تب رغهدننزوهیهاد ( ةنهادلا) ارثکاذخاهذخ |اذا ثلالاتانیلآ نمافنهد

 دوخاب ماش هدنشزو باک یابد ) روند هرهودنالوا هدنامرد تولد روي هلییبس كع روزاردورودوبب رغیا

 كيو کاب دنبارلضعب دوو سس تبسنرالقو راهود العا هیاروا ردندماش طابنا لها ردهب رقرب هدنسهکلوا هو نح
 هلسوُکس و نمهو یف تا د (فآذلا | ةا لاذلالس رصذ اعت هوس ر ےن ردهبلقنم ندواوییاب

 لب رمسک ك لاذ (ناغأذلاو): هيف كللاذ (نانًأذلا) روضند هموسلوا نشب كباچ هدبننزو فارغ يفاؤذلاو
 دمو رسک ك لاذ (ناقبذل [(نافذلاو) هل دمو م مع الا (نافونلاو او) هدننزو ناحمر (نافیذلاو ( "دلی تالاد (نامونااو

 نافأذوا یدنلوارکذ هدنعقوممقأنو رونید هلناق جسدوخ اب هعقان مسدننزو بارغ (فاونلاو) هلناصتف (نافنلاو) ۱
 مخیافا 4 افا هد توم لاشه روند همولوا نالوا هلعف تسلتف هدننزو بارع یفاوذو ردهنسانعم كلواهلناغف

 لاعفنا(فآ دنالا) )تاماذاث ۱ بابلانم انآذلجرافأذ لاقش ردهنسانعم كلوا هلصف كلاذ (فآذلا)2 ةع

 هدنزوفادعزدا (یاععرذالا )هدوفعطقنااذالجر انا لاق رذهتنلنانعط كك دكر وب بولپ سکس فن هدشنزو

 هتاخد (نافرذلاو)هدننزوف رص (فرذلا )اهناعمی تفعردا ین دعا لبالا تفغرذالاشیدنل اوارکد هکر دنفدا فو
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 | ةقسدلا نمهشاعمراصاذ|نالف یقسدا لاق رد هنسانعم كم کب هلبا كلك و ر مآ مسکن هزمه (فاسدالا)
 افغد *یشلا فغد لاسقب رد هنسانعم قل قوج یی هنسنرب هلسینوکس ك هبج» نیعو خف كلاد (فغدلا)
 ناب رغرونلوا قالسطا هیسک نادانو نجا ه دزو ءارج (ءاضغدونا )اوشک اذخا هذخااذا ثلاثلابابلا نم
 تیذالو هل سأرالاثش اهدل و ردعج ار ةروتع ءاقج رام هک زاید راقفاهدلو ءاسفخدابا باک هدنزناکدلبا قیمحتیدآر
 كل ی الطاءافغدهنروعقج او ن دکع د هلبا فیلکت هنسن ج ناخ ندنفاظ رب ادو بویلوا نکمدارم هکر دهنسابننعف
 كاهنیبنره هلی دیدنن كنافو یخ كلا د(فدلا) ردیبم هنغی دلو انس هزا دا ندن کی دلت لکو نزو تنو یل وا یو ځب وا
 دهیانموب یر هتعفص یقدلاواهینج یلعیا هيف د یلعبلقتب تاب لانقب نو بنی هنب زون كاب لوق یلسعهنناپ

 “ت ۱

 هننسانعم قمزواضهلاوه بولآ ما اب ی هنسنر رولو اردصمو ر دبد آ عض وطرب بب رقهیهکم نیمرط ا نیبفدو اه
 هدننناوج كضراو كغلموق ضرإلا فدو لمزا فدو هفسنو هلضأتسااذا لوالا بالا نم افد ىشلا فد لاقي
 هنسانعم مک بوی زوب هج هثسه او الم یم مق هود ففیف دو فذو ندير انان کاب erb .وتێكرونس نالوا
 | افیفدوافدلجرلا فد لاسفب رد ەنلسانەم كم روب هاب هاب فلطمو نیل تزاسا ذاا فیقدواه دلبالاتفد لاقبا
 | هلیسعض لا هدنوبردباریعت رهظم هدرلهاقناخهنعونربو اد هکردیسهسا فورعه زاس قدواتفیفخ یبتماذآ

 | هدانپ وا قرادا نق نکراچوا یکن یچر کو کی عی (تفصامال ف دام لک ی) ٹی دلا هنمو رولواہدنلاح نا رتن | هکودهنسانعم نما شیوا نر داق شوق فدو ردندنبدح نوف دلارصن ن.دجحاو تولک فوفد یتچجرد العا تخل |
 | ردلکد لوک ام كانال ان بوی اسنپ ار دا داخ یک رق دو رشف بولوا لوک امیج راش وق نالوا ||
 | هتیزوپ دوخاب هنابیوب هلیصتف كلاد(ةفدلا )ر دتيثم ةليترابعب فصاملک اتالو فدام لكا هدهیانمن ثیدح وب |

 | لاقي زدی دلج نیا هطاجایتاب یکیآ یسفد یکیآ كانهح>نمی هاتناصیا یفععملا فد هنمو نیک قدرولشید
 | قچ مروا قاموج هدنفرط یکیا تكلواط لبطلا اف دو هاج نم فصلا اماما ممهو نیینتفدل نیما طفلا
 | یدوارکذ کهن ردکع روپهتیهآو عالم کر دهنسا نه ندهد زوی نه[ فید )وذترا بندر رد
 هلپ مک كن هزم. فافدالا . ضرالا ین هالجرو هنیح امنج كرو ا ضرالا قف ماذا اقبفدراطلا فد لاقي زدهنسسانع» قم نیو بولاچ ینراداسق قرهلوا هدرب یراقابالوق یل لء جوا قرهدربصینزوب رینوقن هرب شوقو
 تف دا لاقیردهنسانعم كلنا موج اص مو روما ی ردن هرزوا هسکز و فد عم املا فدا لاقب ندهنشانهفیفد
 بت تو قدا ىع اطلا فدفدل اب ردفدارمهدل وا یانعم هللا فاغداهدننزو هز (ةفدقدلا) تعباتتاذارومالا هیلع
 یفدتسالام ردفدارمهدلوا یانغمهلباهفدفد (فافدتسالا) حرسااذا لج لا ف دف لاق ارد هنسانل كغك اراب

 | هزساو لنسنو ن کم !اهیا كل ف دتیماامذخ لوقترد هنس انعم قل وب یالۇق بوللک هک و ت هنسنر و فدفد نعم راطلا
 فدتشا لاق رد هنسانعم كل هنماوقو هنلوب شارو رس !اذا یسولاب فدتساناش رادان كم هلسا ینسهلوقم

 | رولوا «دنلکشراوبد هدرخ هکر ونیدهرلک بموت هدنزرطر ونس هدنفارطا ك ض رار هلیصتف كلا د(فدافدلا)ماقتسإاذارمالا
 | هج هتسهآ مدقمدق هنفرط نشد هلیدیدشت كناف(ةفا دلار ددفدفد یدرفماهدانسا یا ضرالافدافدانع طة لوقت
 ]| دوص (فوفدلا) ودع)اوجنوف دب شبچ یهو بارعالا نمذخ اد بلص تف د لا روند هرکسع ندیاهجوت
 اذا ضرالا نمون دنیا فوفد باقع لاقب روید هنشوق لش وطن دیک بولب روس قرهدربص نزوب رپ هد نزو
 || مانس لا قب هلوا شعشود هرزوا یرانب یکیا کود هکر وسند هکروالوش هدسنزو نادح (ففدلا) تقنا
 لوقت رد هنساسنعم كليا لتق لاا فو كياچ یلوتقمهدتنزو هلعافم (ةق ادم ا) ربعبلا فد ىلع طقساذا فف دم
 فیفدٌلا) هیلع نهجایا ردب موبلهجابا هنعهللا یضر دوعنسم نیاقاد :ثیدح هنمو هبلعتزرهحایاهتنفاد
 عرتسااذا لس را فف دل اسق زد نسا نعت كقکب وب روپ شر تو ةیلع تزن ذا فد لوتتردهنساسنعمهخ ادم

 مهضعب بکراذا موقلا فا دلاسقب رد هنسانعم كمشکنب هرزوا یر یر بود هچسارمسانهدسنزو لعافت (قادنل)
 کودنزخآرونسلوا رعت یعایسرکد م هکر وسنیدهنثفعو ونام هل نوکس كفافو یعضكلاد (هناتفدلا) اضعب

IFسننا ناقوت كنوب م هلي كرللاد (فوقدلاو)(فتدلا) نخ نو میا هناففد نالف لاتش ردندش اطاءاه  
 هدشنزورارعشفا هبا هه نیغ (یاغغلدالا) هتغ ان دناههیا فوقدلاو فقدلا هذخا لا روند رکلبا نامه

 | كلاد (فلدلا) اثبشقرسللازنتسم ءاجا ذا لجرلا فغادا لاقب رد هنس انعم تملک هع اه نوا قاروغوا هنسنز |
 | كن هسکو لیغاف وپ یغابا مدآ رابتخا هلاصتف (ناغلدلاو) هلبعقف كلاد (فیادلاو) هلنخفو هلنوکس كمالو ىف ۱
 یناثلا بابلا نمانافلدوافیلدو افلدو اهل رسا فاد لاق ردهنس انعد كعزو رغآرغاو هکر هاب یکی سم رو |
 ss ا

 اذا



 نلاسعن هلوف هثمو + ةنصمساذا !"یشلا فوت لاق رکن هتسهآنودتزوق اخ تدزفارظا كن هک اب 3
 ؛داب رفز ول رخ! فاوحو" دید ةيح ان هدنساضقرولاس هدنیزو باس ..فاوخب :ف فر لعرهزخابوا

 قلقوچو ندیدآ نلبج تان عوآرپ هدننزو نار (ناضبخا) مهنجضیا یپفاوخمعس لاقب ويشيد هیاغوغو ۱
 نالوا هجال هل ههتتج حطو طخ یراصو قآ لوق ىلع رونی کرک شمالزود یراداسنقزونهو روشد هناسنا
 ه نیزلنلوا لو نطو لزق لی وب بولو | کردلب دوخاب ننودهخللزق بولآ نییراص دوخان هاسبس لّوانول دوغ
 هیس لد بنس هم تراوطو ٌهيحاسیا فیخاول ر لاف رد هتسا تعم هیحان هدستنزو فیض . (فعیلنا] روش

 لوسنیدا .دنفالغ تنی واج هودو.نونتشد هنسیرد یسهعاتنهقانهنصاخ دوخا ههبحاتو تناحوب کاننمهم دوخاب

 ندتس هرول تاخاظو. روشد هتبرب تسکین تانسیدنقآوصو روند هنر نالوا نیلاقو ك فولوا شنا تكغاطو

 سیپقواهدهکمو لبج ج ن ءانعتراو طوبه لکوخو فیل لاير وتید هنبرب نالوا قويوپ قضا
 نالیطا ابطا اشا فی تمطر سف لک اکح«هاشنمروتداهو نضاتسنب نوک هدعاطهایس نالواهدنننهفوآ تانغاط

 |مالسفیخ) ) ؛یدنلوا هیجنن نوصعیدلوا مقا و هدلح نما ذدوخا نوصهعیدلو اهیج اب نداسنم دوجخاب نالشمل وا

 ارد هد لشرب هدههکاتشا ند هروب رظهدلب هلي ف ك كنبعَو كتو ( معنلا یخ )۰ رد هدلبزپ هدن رق ناتفسع ||
 هلن نیسک تن همه (تفاح الا ؛) لدمتصومر (لبعا تنبح زد هدلن رب هدوهعانیشاندنون ( رها یذ؛تفیه)

 فیخ ننآ اذا لصالا !ىلع فیخناو خال تفاخالاقبررد هنشانعم قغوق بولک ةیانم یفیخ ناسنلوا لک د جاج

 اجالا قبر ينس العم مردن نکن غيط یراناو !نکعهدنسب روطعالبط بولی وضلیسو الزق قم
 لاغير دهنښیانعم نۆ بولک هاتم چ فیخ خد وهذ نشنزوا لاعتفا (فابتخالا) تا مملزاذا موقلا ليسا
 هنغاتب ب نالیزاو نانه لاک روند هاج ەد شنژونهرغ (تْما) هلق نم تقي ۴ اذا جاطاضایتخا

 تك ودو لونوأ تر فچ هکر و دهها ىز یزوکیبو لوک یزوکرب كل اودریاسو تآ هلنبتعف ( فی |)نوستید
 روید هه نالوا هرزوا روک دم بفصو ( بفیخالا) رودند هغلوا شیککی یلدیسد« ك: هقانوقالغیزکد
 لاعب رو ید دود نالوا لوپ نکللد لنواحو ءادوسیرقحالاو ءاقرز هینبع یادجا + تناك ادا تف سرف لاق

 هدنزوءازچب ایا: هل سه لااجرولک فوج و هل بك مور تک نزار ولک فخ یی لبنا عس اویا فضالجب

PETESبوپیلوس یکه سیکل غلوا سسدونب قسەم لوق یلعروشاد هي هرةقان ,هقان لوبیبی رددوخان یکیلد  

 وونلو!قالطا ةیناتسنا همنا نفلتخ هلبعقف تنوزمها (قاتبخالا) رولک تاوافبخ یعجروند هننالواشهراص ۱

 یزردب وزیران او نون یا تهایخ | سالا لا قر رد ل عتسم هلی هینتهجبو ةو أم ندنیماشنعب تفیشانیزف ۱
 زا هرلنلواهقشپ ثب یژرداموربیزاردب وتابیعالاون هرانلواریزارداغوردی هک هتن روئلوا قالتطاهراشادنرقنالوا هقشب
 هکانوقرب (فییه | ۳ یش هاب لاو او ةدخاو هما یا فایخ اةوخنا لاقب رونلوا قالطا یایخالاوش هرانو وات العلاوش

 لاتفلا نع فیخ لاقب ردهتنشاسعم ىلىق نفکشح وال زاماولزناذآ موعلا فخ لاش ردهتساتعم"قعوق

 | عدوا عیزواذا لوهملا لح مچ دن نالا مخ لاقت ندهتساستدهم ك: عیزوتو قیارفت موقلا نبی هنبتفرمو صکناذا

 (فینلا) .تق رفناذا سال یلاوعتنیخ لات ندهنسانعم قبعاطراتآ نوزوا:نالوا هتزراقلاوا اراش دو
 ردندپماسا هدنشنزو دجحا (فیخا ),یغتاذااناولا فیخت لاقب ودهنسانعمقلواریغتم هکنر ندیکنو هبلتتزو لعفت
 لوف ینع كمك بولیکحی :رغوط هنالوقیدینک یم هوډ هدننزو رار عشقا !(فاغعردالا) لاذلإ لطف
 هلبا مو هلم ه۶ یاد هدام ون تعرتساوا امهوحو لع تضماذا لبالا تمعودا لاقت رد هنسانعم ا كك هلتعر ب
 فافعرداو ردلکد نغم ندنرک ذل یصفقل اه دارو یراص ا هلتزاشا هنیتخا هدنلصف هیج كنب رهوخب هل غلو اتل
 ایفصلا نم لتنتسا اذا لاتقلاق نالف فعردا لاقي زد هنن سانعم قمراو ورلبا بولیعس ندزوب اط هدکنج
 نوفعردم سان لاش روضید ةناویخو ناسا نبيك رولیکح هنلوب یرخوط هلیس هینب : لعافیسا (فعردلاز
 ددهنسانعف هّیحانوا ناچ لۇقا هناجیو فنکو لطهد-ننزو فرص (فردلا)ب مهرس ف او نوصاقم یا

 لوبیربا یسهشچ هدشنزو روبنز (فونردلا) ناخن هضکی ان فزد توه لاش
 ییلط هتسئرب ندنفرط هکر «هکر وضندهمذآ نالوا هدنززطیع با هدننزو ناعع(نافسدلا) روند هرهود ثلکرا |
 هډ زو ۍراکسزرولک ف اسد ی ازوسثند هکنوزپ لۇق لضردبکن دننکآیضکه وخایرول ردنوکه هدآرب هرن !

 بلطي لوس زا دبش وهۋام پښت ناق دوخ لا مغل زولکنبفاسد یعجج دنروص وب زدت ید ناف سد هل رسک ك لاو

 و و هدننزودفرع دس دو هاب تالاد نافسدو ة راد لحراا ن ءوشلوسزوا يلا
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۱ TFS هود هدننزو تاک فاننا ) ةر نفیافینخهقان لاقت زولند هب هقانولدوس كيو ردتغل 

 كم وج ندرالوپ یتورب هلقماملشوخ ندرالوب لوق ىلع ك زوپ كر هردنود ی رغوطهفرط هربشط رانا ط |
 نکردرکس یعص هید دوخاب قوا مالمو كشوکبویلواولتنالص یږلکلب كنود نایب ندا ابشام

 هدیفخ هرم بلقاذا یناثلا بالا نم افاسنخریعبلا فخ لاقي زدن تسانعم لمکلسدنف رط كبك ار شاب |
 عر فاتنخو هودعق هسراولا هبا دلانآر ٌةلاماوهوا هخاسراق نیلوهوا ماعلا نم ویو هنشحولا ۱

 نقوشات یم ناوسنو هعطقاذا هوغو ج رنالافنخ لا ردهنتسانعم كمك ییسهلوقم فواقجافاو

 اهزدض تب رتضاذا هر لا تفنخ لاق ردهنسانعثامکو د بو روا ةن راسکوکه لب یللا شان ندنتلاح ردتساح یسلوفم ۱
 بتکردفنخ یعجج روشد هت هودفصتم هلافانخ ناسلوازکد هدننزو روص (فوناو ) فناسطا) اهدب ۱

ROR هوادهاولاı یتورب فناخو فاننا فصت» یا فونخ ةفانو فونخو فناخلجج لاقب هدننزو 

 عر لک هلن تفك« ناخ( ةفنطلاو) هلناقف !(ةفنلا): الکی فنا عاش یا فاش لر لابن وند دیسک ۱
 | افوتخ نالف فنخ لاش ردهنسانعم قلراط هدشنزو :دوعق (فونا ) وند هپ هرا رب ندنسهلوقم نویو

 هدزاج هدننزو لقیص (فنیخ) روند هز هناشنو رانا هدتننزو نیک (یفتنا) بضغاذاینالابلانم ۱

 هلو تموفلاتو یرابخاو یعیشهکر دیس هبنک نابع نب طول هدصننزوربنم ( فنخوبآ) :ردیمسا فوررعم"یداو رب |
 يعلاکمتلیال یا فاتح لج لا روند یهود كکرا ناسیلواییودالصا هدشنزو بار (فابتتخلا) یدیا ۱
 نلواروواهدنا هک هلوا زکوانیکا :هدنلاكلذک هلوا زموط هجوباینآهدنل هکر وند هبسکل وشو "نابتنالانه |
 تخف: ( تفننا) عرزلا نم هل اعیامو للا نم هرب بام هدم لع بی الناکاذافاسنخملحر لای نۈلوا |
 عیاراباسلانم ابن ایفنخ هرهطوا هردض فنخ لانش راد هننسسانعم قص یناجرر كن كنككةقرا دوخا کوک ۱
 نحت كناخ (] )¢ ةقنلنا) اضنخ هبفیا فخارهطواردضلاسهب ندعصو (فنخالا] هیناجدحا مضپااذا ۱

 ممه هم ییصساامیا ةغنخ ین عقو لاق روید هب هنسنقج ا زنش ثعاب هل رسکو

 كناخ (ةقيلناو) بعنف یاب (ةفااو )رد واو لصا کرد و فیح .(فیطناو) هلن وک تم هلواوو ی

 [| ایر جنون ام اخ لاقب ردیلباقم نما هکر ذذنسانعم قةروق یددیاةفوخ نصا هکهلیرسک ۱

 رولک فیخ قی زود هب وقروقرولوا منا هفیخو هنمو دقاح لاسفن حراشلالاق نمادض عبارلا بالا نم 1

 ردلیعتس هتتسانعم لتقف فوخو فولطنانم ناسنالااسملع قلا هلاح یهو هفیخ هتذخا لاق هدننزو بنع |

 لاسعت لوف نهو /ردلبعتس*دنسانعد لاستفو برحو لدقلایا فوطا نیش یکنولبتلو _یلاتلوق هنو لیق |
 ودعیاش هدناسلرهربعتول و ردیمزال تلکس نخر وقاتدام هکر یلمتسمهنسابنعمتنازدو معو فولتا فولنا ءاجاذاف

 رد هدنرابز یربیعت لوا هب وش هک رفروقیخد هدر اسلهکه تن رونلواارجا هنسارحم عالطاو لع بلاخ نظو عقوت
 وضو لع یا انتج صومنم فاخنمغ یلاعتهوقا ذکر ازوشناهلعب نم تفاخ ةرماناو "یلاعن هلوقهندو

 جنین منم اک و ازم لک بفرد هنا تنم یر مرق شعلید یک عرض دص بصل کر دتغل « هدنظفل قوح ۱

 ەنشانعم قلوابل اغ هدشراب نالواهدتخروقو هدنتفروق رونلوال ن عتساهد هلام تا قوخو روکش |

۱ E el لوا تان ةدابعلا لع قولان هتیاغیا ەدىك ەتو ا لوقت 

 هلییوکسس كلواوزو یتحف ك باخ زولکف وضو ؛هدسننزو تاقرولک ف بخو هد تزو رکس رولکفیخو فّوخ یعجب |
1 CRETE قر وف ك مد بنزو لاح ( قالا هتسانعم نونتاخردعجمساول لوق لع 

 | درت (نوتا) رولبغانملابمنصا بولبتوظ یرقوب یززغآ ېک سکهکرد شس نامغا ةه ارن

 ۱ كليس ءاسناهکلب :تبویلوافوحم هفت قازا هبف فاع ئا قوت ید رظ لاقت وتشسد هر میقروق هدتزو

For: EERهاغاو ال یرلکیب هدنافوخ  r(قب) ین  RK۱ ندفاخا  

ق نیو نزول (تیوعا) كيلعمشنا سیا
 ۱ رای فا : امف وخ ا

 قوه ) نسانلا هال اع هرمصاذا هف وخلاسفبرد هنسسانعم قلق حق روق ییهسکزرابیب هنسفرب فیوختهدندنع

 ردلعتسمن ان کلقلسکا یبثیرو .هفاخاذ| اش مبله فوغ لاق ردهنسانسعم كل دپوقروق هدنزو لمفت |
 سس
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 هلعافم یالخو زود هفلخم CTE كلی دهیم فال نوک بو لوط ندنرب یر تنکوکی و
 هنسانعم صیملا کرونلواقالطاهنکی كکلموکو اغالخیو ةغل ام هملاخ لب یک تفلخمروواریسم ندا
 لاعب رد هنس انعم كليا دیرتاکآ هدننمط ټپ ژر یمزاولو روما كونا شک هناب یوژ مدار هفلاعو یالخو

 زدهنسانعم كمردنا تمزالم هرخآ لحم یوتاخ شقک هنابب یوو !هجوز باغادا اه بیا ثنالف فلا وه
 هزپ تبان دوکش نایلوازکدمدننز زو هدسأم هدسأغ ملل ) اهمزال اذا ازخآ عموم لا اهنجوز باغ ىلا ار لافلاخ لاقب |

 هانم هدنافرع ترق هلتفاصا ٠ (انتفلخم) هنس هنسانعم لّرعرونید هجانوقو هنس انعم ىقيرط روید هلوب یارونید

 هال او)هلبقف كمالو ینرسک لا (ةنفلطاو) هدننزو هبطب (نمیلطا) زونلوا قالطا هجا هاکلوزن نالوا
 ۳ ةاتنفلخو هنغالخو ةهفيلخ لحر لا وند دمداوکیوا نالوازدنا تقلا هضات ماد هل بس هدایز فلا

 یراعجو درفمو یاسا ران نوجا هلام رد ناز یران ون كي هربخا غص یکیاو فالتجاریک

 یسک ك اخ هه فلخو هبلاحو فلاخ کهن دل عتسهن تانغم دیش فالخ ةانفلخو هننلخوردی واچ ۱

 (فلخلا) دیزشینعب فالخ یاهفلخو ةفلاحو فلاخو هان هانغلخو هنفلخ هقلخ ف لاقب ردرالیعتسمهرانعم وب زد هلو

 | لاتن روثند ةمدآ فو نیقشاش هدننز ش هدننرو ذفنق (ففلطا )رونلواقالطا هرللوب نالوا سان مدام هدشنزودعقم |[.
 تقاهدزانزو بدنجو ذفنق | !تففلخطا ما) ءایمج یا هففلحو فعلخ دارم لاسو قجایا فلج لچر | ۱
 دود شواصیندحمشمراب ییوژآهذننزو نیل( لقا )روئلوا قالطا ه هابط” هیهاد دوخاب هي هیهادو | ۱ :

 ]| هیچ هرکص بونلوا سا یفهبک دنا هکرونید هب هان لوش ههل لوق ىلع روند هفلظتو فلت هدنیومزوئید | 1

 اوفلجخ لاقي ردهنبشانعمقموق هر ورک (شیلمتا] یالذک نکن م م تصعلاهن مبهلر ماذا تنلح هفان لافي ۱ 1

 3 دا لاقت لدهنسسانعفق وب توراصینرب ندنراهمدرا زا كنهقانو مهروهط ارو هل اذآ هان ۱

 هتنِیلخ هلعجاذا انالف فلخ لاق رد هنسانعم قاقهفیلخ هنماضم یدنکی دارو ادحاو الخ اهم 2
 قلا هزر رب (فالتخالآ) زنان مولا نع فلخت لاقب ردهنسسانعم كملوریکهدننزو لیفت [ فلت
 اذا االف فلتخالاس ردهنسانعم قلوایس هفیلخ كمارو قفنا دض موقلا فلتخالاق ندهبسانعم كلتا |
 هنابب یسیرب ندناراب یک او لاهسا هنراصاذا الا فلتخالاق, ردونسانع كلبا د دز عز هو هتقيلخ تاک |

 لاني زدی :وجما تکراشمیساثب ان ر دهن تس انعم عش دنا هدهاچم د كامزوک ینروما كن هناخ يرخآةدکد یک | أ

 [تفیلخ) هدتنزو درص (فلم | فا | هدتنزو هتفش (هفیلخ) هتجوز لع ل باع باع اذاف هرتطام اذا سا فلت ۱

 رک دننزو روبتز (فودنآ) روند هب هب هقان ولدوس كي هدننزو لبینج (فبجما ۱ردندلابر یاس ةدننزو ناز ۱

 ارطبو اربک هی بیم ی رت یا فودنخ لحتر لاب روید هراکدای تالوانروب نالوب یتلاصیّان ندندوجوو | 1

 ندنیشارف یدبایسادج وز رض نر سابا کچی تل كن تاخمان ار نارات هدننزو برب (فدنخناأ
 ل هود ن کیدا یعر بورتوکه غالنوآ ینرا هود سان یلا نوکرب ندی شاو باح يريلغوا مارن چو نمامو ور |

 ندّیس هقرا كنافواطلوا بودی جورخ ند هوخوزعناهرلپدلوا هد هفاک او فارطا بوکرا ندناشز طب |
 دور یدرماعو یبللبابیقلت هلبا هکر دم ینآ هلکلیا لاردا هناشو اظ هرکی نکا دنکرادقنر یلواناباتنخ |
 بویمعچر بیو ییدٍلوا بقلم هبا ها ندنکیدلیا رحطو دب ینابثیو اط لوا ہلکی رک هی نون سک أ

 هل تعرب بوقج, نارا هسکخا ید یرا هدلاو و یدلوا بقلم هبا منشق لکا اوزناو عالنعنا هدا میخ |

 میلک هل هف د نخ همیوب دی ندزکیمع هلکلتا لاوس وید نسردیا فد هب هرن سا بلا هک ترکس |
 قبلا غلا دبع نب دو ردندناوز ین دینی نوهمن نيچ یدنلوا بیقلت هبا فدقتع ندتکیدید
 کریکع روب هنوکرب ندشب وروپ نالوا هیاداو مارخب هدبننزو هجرخب (هفدن] نردزکد هبرحانض نیثدلا نیب |
 لا, :ردترابعندکعروپ هلشوب هلشور هز هرب لر هربدیود ننرانابطوب قجآ نواه واوا یراق هو رب یراعمز,كواقاا |

 هدینزو شرهجچ (فرضنقیا) زتلا نوچ وامچھب قزف هناک هیچ هنک هم دق پلقن و اجابغم یشب ناوهو ةفدنخنا یه ||
 اف فرب رویشد هب یر هب یراق هجوق لر هدننزو فز ضنخ نانلار هب یراق. كوشىراەو:نامششۈنىرا ۱

 هی هدننزو زپماا فیت )ارد هات مر فر ظنخیف فز اونخو فز تخ نخ لوق ییعردیفدارمو هدننزو قرط ا |
 | ناتکلأدراوهو بف تخ نم بول لار روتید هنيزن ناک ا نالوا تۈ غي لوق لج زونید هنر کاش ناعما .

 | نزواهنچوطارفاون هدنزو بتکرد فنخ یجب هن سانعم قیر طزوتشید لوبو ناک ن م ظیلغ یی تبولوا |
 هدنان نفی تیوب هنت 1 ىننلوق ك هلو ل خرمیا فذخل وب لاتقب ونید هطاشنوتفصوو نویس قالوا
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 رديف فات قالطا هنلاذغیلخ هلتفاضاو فاالسخ ثلئو شالخ هثاث لا قیف ردزناج یینأتو ریکدن لددع
 ففیلخ هدهیهلا ماکح ایارحبا هک یک دشار ءافلخر دمالساهاشدابیلامتسا عقوملصاو ردحجار یزاوج
 ةقاللنا)  یهتناردغاسم قالطاهفیلخ همالساهاشداب نالواهدنفصوبو مالسلاو ةولصلا هیلعر ردمرکآلوسر
 هقیلخو هتفیلخ ناکاذا لّوالابا بلا نمةهفالخ هفلخلاقیرد هنسانعم قلواهفیلخ همدآرب هد تنزو هباک

 لاقب ردهنسانعم قلا هب هرکصندهسکربو .مهیلع هفیلخ ناک یا هلها ی هیرهفلخ لاق ردهنسانعم كليا
 هریغنو دهیفراصاذاهببناکفاخ لاقب رد هنسا نعم كمك هنماقم یردیارصحهسکریو هدعبیقباذا هفلخ
 اضوعوالدب یا فاخ تراضا ذااضهب اهضعبذهکًافلا تفلخ لاقى ردهنسانعم قلوا لدو فلخ هنب رب یربو
 فلخ لاتقب رد هنساننعم قابدعفار هقشب بولواریغتم یس هحار زغآ باه (فولن او) هدننزو دوعق (فولخلا)
 ردي نکا هدمناص غار هروكه نناسكحراش هتحار تربغناذا لوالا بالا نم ةفولخو افولخ أصلا غ
 رغناذا ماعطلاو نبالا غاخلاقب رد هنسا نعم قلواربختم یس حمار دوخاب یمهطیخد كنسهلوقم ماعطو دوسو
 لاقت ردهتسانعم قغاهراو هغاطو دسفاذا نالف فاخ لاق ردهنسانعم قل وا هابتو دسافو هتحارواهمعط
 لاقت زدهنسانحم قلوارغتم یم حار لزغآ یخدوب هلی رسک هزمه (فالخالا) لبلبادعصاذا لجرافلخ
 دوخ اب ىع كنس هلوقم ماعطو دوس كاذک منلاهفلحم یفضلا ةمونهنمو هتحار ترغتاذا عاصلامف فلخا

 حالصا بوبا یب وقتریو هتحاروا هعطریغتاذا ماعطلاو نیللا فاخالاقب ردهنسانعم قلواربغتم یس هحار
 ملءامقتسااذا هلهال فلخ لاقب ردهنس نعمت هجوصندویقو هحصااذا بوقلا فلخالاقب ردهنسانعم كليا
 ضوع هنب رب یکی ردامو ردب كم دارب اربخ كلو كيلع هللا فلخا لاق رد هتسانعم كمربو لدبو ضوعو
 زس هزه تالذکه نسانع هدف یلخ ليلع ةا ناک لبس هغیص یت ال رونید كيلع هلا فلخ هساواكلاله ىس ەنسن كج هیلک
 هوا نکم یصابتعا یک لامو دلو رکاو رونیداربخ كلو كيلع فلخ اهل هزمهو رب دوخا اربخ كيلع هلا فلخ
 دلو لامتیلع هلا فلخ هکراب دیذزاضعب وزمس هزمه ر بد كل هللا فلخو هلن همش زرد كياعو كل هلا فلخا
 ردزناج كلکهدننزو منع قهلواذاشیراضم كنظفل فلخوشاو ردنا ید هدنک اله هنسن نکعیضابتعا یک
 قلو شاپا دعو فاخ یهسکریو هلسعش لو لاقاذا دحولا هقلخالاق ردهنشانعم للبارعو تفلخفالخاو

 ا یرلکلبا را بتعا كران زع نسب موجنو ابفلخ هدعو دحو اذاانالف فلا لامار وة نمش احم
 تلحااذا مولا تلفخا لاقب راردبادانسا هبكاوکء اونا یی دجو رطماریز ردهنسانعم كلبا باج ا قلقاروق

 ردهنسانعم قمرقج یقارببهزان هزاتیعی هفلخ تابنو رخ هناکملمق ش هلبهذ دق ناکاذا هسغنا نالففلحا
 أخا لاقب ردهتسسانعم قءوص لا هجل# نوجا قمرقج بورص ندنیقو ةغلخلا جرخااذا تانبلا فلخا لاقب
 هلغلوا مناع هکلیا ناشفا بولک هنلسوا كنیرک د یغاب قی تاق كن هودو هلسبل فینسلایلاهدیب یوهااذا نالف
 هیصخ یی ام هلهخهیقح لوحاذاریعبلا نع فاخا لاقي ردهنسانعم كابا فرطرب بورص هب هتوا ندنرا هیاخ
 االق فلخالاقب ردهنتسانعم كەر وچ هنس هسکا ورکی  هسکرب و هلوب سبتحاف هل هبقح باصا اذا كلذو
 لشوقو بهذام كلج یا كيلع هللا فلخالوقت ردونسانعم كلبا دتر ییهننسن ندیکو ةعلخیلا هدراذا

 هش ر دعب ښا ر هل جرخاذا رب طلا فلخا لاقی .ردهنسانعم كم هلوت ندیکی هرکصن دکد لکود یرلب وتیکلوا
 كليا فبعض ییلع جالعو ءاودو ملا قهازاذآ مالغلا فاخا لاق راده انعم قشلق هغولب نالغواو لوتالا

 هداغا رارکت یروغوب یشان ندبتخیدغوط هلکملکچ هرکرب هقانو هفعضااذا انالف,اودلافلخ |لاقب ردهنسمانعم
 ككجوض ندوبق دوب (فالنعسالا) ةر ملت ال ةقانلا لع هدافااذا لعفلا فلا لاقي ردهنسسانعم كلبا

 لاقب زد هان مانعه كمدبا ماقځاقو هفیلخ هنب رپ یدنک به سکرو ءاعقتسااذا هلهال فلخخسا لاقب ردهنسانعم
 قالوا ز یوا ی هدننزو دوعف (فولنطاو) هدسنزو هراډضا (ةفالخا) هل ةفبلخ هلسعح اذاان الف فلسا

 كن زدپ مدآرباو ةلفلاخو فلاخوهف ىج اذا لوالا باسبلا نم افولخو ةفالخ مالغلا فلخ لاقب ردهنسانعم
 كقداراو هثعربغتا ذا هيا قلخ نع نالففلخ لاقب ردهنسسانهفقع وق فلاخاکاورغتم ندنراوطاو قالخا
 كمالو هدننزو باک [فالخا) هلها ةعيلخ راصاذا انالف فلخلاقب رددنسانعم قوا نس هفیلخ هدنناسماخ
 یراکدد دوکسیقلاشو دوك یب ردیعسا كعونرب ندنج اغادوکسنعی ندفاصفصرداطخو نح یدب دشت
 ندنآ بولیصف هغاربط هنسرولوایم هرن یربغ ندنکوک هلکهرونکب وکوس ندنجاغآ ییوصلیس ردفج هلوا
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 كنمعط ماب مظو دنلاخنو فالخ یا ةفلخ مهرب لاقي: رد هنشا غم هفلاخعو فالخو هتعیا مرهنلانم ةبلخ
 رخآ یا یفیهنم ةفلخ تیقب و مانع ظلا تلک |لوقترونید هنس هبق و هنکوص یمعط نالق هدقامط لک الادُ
 دفلخ هلاقب ردهنسانعم تهالب و نج یخدوب هدنننزو هباغس (تفالنطا) .هدننزو درصردفلخ یچچ همط
 هکرونید هنسلوا لئاز كنساهتشا ماسعط ندتعیبط ثان ندتلعو ضرم دلبحتف كناخ (ففلنبا) قج یا هفالخو
 دو لواردصم هفلخو ضرلا نم ماعطلاةومش باهذ یهو ةفلخ یب لو ةت ردنرا بع ندکمامسیا ما مط کوک

 هیلاب ج رخ ااذا لو الا باسلانم ةقلخ صيمعلا فاخ لاق هنسانعم قمرواهمای بورفج یر یکسا بسال |

 فالخالارشکی ا فال لجر لاق روند هیسک ندیافلخ کلر هدندعو هدننزو بارح (فالخلا» هقفلو

 فیل ات هنعو جو فالخ هلی هزوکرهیسبلاها نع ردقج هاو قاصتسو اضقو تلایهکردهنسانعم هرزوک (فالختو)
 هروکیارعلسهاو یکن, رسنقدنجو نینعسافدنچ رازدیاربعنهادنج ماش لها هک هتنزدندنمجوب قالا
 روسنلواربعت قاصسو ءاضق هدرجالطصا مزبو جوسطزاوها لهاو هرخسرافلهاو, قاتسز لابخلهاو
 هنسانعم سانو فال اشکیا ةفلاخ لجر لاقت ردنوجا هغلاسم ءاهرونید همدآفالدطنازرشک, (تَعلاْ
 سانلا یا یاوه ةيفاخ ئاو عطا هغیص یعوه فلاولنا یا لاقیو وه ةفلاخ ئا یرداام لوقت هتمو ردل عتسم
 تیلعو تسات ینارضنامدعو ییبم هنس هدازا ساناز صن ا زولوا فرصنمرغو فرصنم یظفلهغلاج هدنوب

 س
 هبفربخ ال بیجترغ یا م هفلاخو هتیبلها ذغلاخوهلاقب رونی د هیسکنالوا تعفنمو رخ یب هنناقلعتمو لهآ ب ویلو
 نوع دلوا ن دنراناش كلبا فلخت هد هناخ رونبد هغلاخهنب رب رهروئلوا قالطا هناوسن فلاوخو ږولکفلاوخ ین
 داراضراراس یتا ین کر ونید ی ینضارا لوش فلاوخو ءاسنلا میا | فلاوتا عماونوکب ناب اوضر لات لوق هنو

 ورکه رکصندکد ج تعاجو تماربو روید همدآرفمهبسو قجا هنلاخو :هلواردنآ ثابناهرکصن دنرتابنا
 قجالاو رداجو ةهفلاسلاذمالادعب هیقانیا ةفلاخ دا لاق :ردرللدن ندیکلوا هکر وتشد هتعاج و تا نالق

 یدنلوارکذ هک ونید همدآربشیب ناسیلوا بابت یخدوب (فلاقنا)روتند هکرید نالواهدهسک الا تدنرلکرد
 روید هبارشو دی شلزو بویشکاو روند همدآ ےمجو قجاو هنسانعم ء افتس روئند همدا نکحیوض ندولقو

 فناخو/(نیفل انا عم)یلاعتهللا لاق روتید هیسکندبا مارآو دوعقهدنرب بویتک ندنسهقرا دوخاب هج هلی هل مآرب و
 ندوبق یخدوب هلیس هی لعافمسا_.(فلختسلا) رکذیساک روناوا لاسمعتسا قر لوا مس هنسانعم فال هفلاضو ۱

 هنسانعم قلوا نیشناجو هقیلخ هیسکرب ردردصم هدننزو یصیصح (ق یا ) هنسانعف ءاقسروند همدآن کحوط
 هدننزوریما . ((فیللنا) ةفالسلنایا تندال قيل اعم ناذالا تقطاول" هنع هللا یر رع لوقهنو حراشلالاق

 یالب نالوا هدروبنم لحتاریز هعبض ئا فیلخنا ع ذهلوق هنمو رونید هب هزد دوخاب هلوب نالواهدنفلاواخاطیکیا

 :نیکبسکك بو رونلوا قالطا هل وال طمدوخاب نوسلوا هدر انس كرك و هدنش هروب كركر وتو نالواهدغاطو

 قشاذفیلخ بولا ف رونیدهزب شک هنیریرب یراجوا یکیا بونلوا قش ندنس هترواو روید هفواولرع
 امفیلخ میبینذقانلا بکر لاقبهندو روئید هب هقان صوصخم هننوکی کیا كلج عضوو "هافرط لتصوو هو
 بتکر د فلخ یعجب كنعومچ روید هدوس نال که جندرآزوغآ ندهمو امج است نم نالا ویلا ةقانلا یهو
 روند هنوناح شهر اصندنفرطهسکا ییحاصو ردیعسا هی رفربو كغاطرب هدننابه نیو هکع شبا هلو

 هدننزو هنیفس ((ففیلطنا) یک فیلخرونلواقالطاهمظعا ناطلسفیلخو ردلفان ندهدینعوباهدنوب يزهوخب

 هلذيع دوخ ردي اطص یراصتالا یدع نغفیلخوزدهلاوحو فر شنهرزواریکه اسیج اکو الیعسا ك غاطو هدنکو
 دفیلسخ نیر طفو» :یرضبلاظابخ نفغیلخو هنیلخواو نیضح نهقیلخو بعکن دغیلجختو ذيل

 هدراصب كنلّوم هدنننزو ءافرظرولک اتفلخو :شالخ ىج روئلواقاللطاهمظعا هاشدابهشرلخو ووزرات دم ||

 یدنلوا لاخبدا ءاه ةغلابم دنا فیلخب یا ردلعاف یعع زوے تد ةمظعاهاشداب هک هفیاخ هروکهتنانیٌذصالخ ||

 كنيکا وا العو لج قخننآ ریز ز ر دزئاج ند قل وا لوعفم قع و یدنلوا قالطا نوصغتدلوا شنا هاش
 یر اتعا ید اخفضودوخ اب لیصاراضعب و ردیفصو لجرفصاخهقیلخو رولو هیعساراهو یدلیادماقا هل
 «دیروضوبو راب دیدفّالخ هدنعجب هر راشعا یظهلراضعب و رک نتلان ءافلخ هل او لاو ران درد نلعب زو اغا اخ

 ۱ 4 اوا مفدنمهرمطهت د شو تعرمس ندارواونص هکرونید هر قیصق هدنزرظ هرد لوق لیعرواوا:تنخاو دشنادروق ۲

۱ 



 سس سس
 1 رولوا تبا بی یسمب زاهب هکرونشید هرباح تبان دنا روشد هن هبهمان شلروا هخیبرب دتلونو

 وایبر رون اجینجوو نوجهیدنلوا یالهتسا نزن که ناو یادجد روشذ دنیا نالوالصاح نیدلمختو

 قوغوصو روشد هنسهلوقمیکرت نانلواقیلعت نی نفزطهسکا كيک ار هرزوا هنادو روند هنیزاقک ب ولک

 ةعفدرب ینمویم كجاغا لوف ییسع و بنيد هبهنسن ییسهلوقب شول كچ ناب روک هبوراپ رازکت ندخجانا هدنپادتپا
 قزوا كن ةنعاو زويد هغارب نتبهجنذرآ قاربب دوخاپ جانی دیفزیم نبوت کند دلو |

 قيمر هلغلوا یقروق زونهلوا « هدنچسک م زؤا هکروشید هنکوص منو یراکدید هترفنبروهظ هرک من دکدنلکنو |
 دن هرکصندکدربو مزوا مدقم هععالوقیلع رونلوا قالطا راشم راس نالوا هعسروب كلذک ریسک هدنرورم |
 یخ هراس هلزربیرب مدآ کیا کزولوا مسا ندهفلاخم هفلخو زونلوا قالطا هدهغروق لواو هکمرو قدوق |
 ۱ هنب رب یرهدتنیهو نولو زدنراسع rr ندناتب د ور نتوما بولوایاقم اق هدنیاکنهییف ل لرخآاھدحا |

 زولیدهننداسف هدعمو روشی هنس هیفنمافط نالف هدیراقلارا لراشیذ ماعطل ادعب و روند هراهن اد نالوا فلت ۱

 تا بنر و رونیدهتفو نیک + هرکضندتفوریو هضیهلایآ هعلنخا یتشا لاعب
 | ناسزونغبلوق نلعروند هاب ناب هجفدرآ

 رو شد هبناسنا تعاسجج نالوا فلو روتید هنابن نن هلیکلت ریس كنتقو رس نعچ كنب رخاوا هتک انه
 «دلییمض كلاخ هدنوب رولوا ملا هنسانعم هتاضمو هفلاسختو نوسلوا هلیتمجرببدنو یژرلزکو ارهاضتلرک
 | نادنعوا نادلو هللاشیروضد هنیرب ره ؛لراهسک نیمزکب هی ربیربو فلات یا ةفلخ امهیب لاب رددزابز
 عجل دوبنارخ- لاو ضیا امهدحباوا اریصقرخ الاوالبوطالشم اهذ حا ناك ادا ناس نلخو نانتفلخ ناتعاوا
 ودلبالاةقلخو روند هفلخ هن رب ره كنول کیا نالوا ععج هدلحرب و هدیزو" هزرفرولک هفلخ و رولک يفالخا

 دعب شعلا اه درو نا یهو هفلخ هلبادرو لاش رود هغمرا د هرکضت دک دعك ن دوص قلخ قو ماشخا

 ددر قو ةباشم شان ندلهساو نوفتسن نیانم یا مکتملخنا نم لوت روند هکمچونضو سال بهذیام | ۱
 ضاع ر وتد هزا هقان دیک دس نو تفتك( فلا )اض وچ الا هدورت بک اذا دفلخ تا لایق رود هکلیا | ۱

 كرم ءاتسناک هتنودضاسحم یقین ی كانا هدندنعراضعب هکر دج اش راد هفلخ ی دارفه هنيا نخ ۱
 نازتعتف (یفدنطا) یهتناد رولوا سنج عج يفلخم ەرۈكە کر ول رونلعج.هرزوا تافلخ ندنظفلاضعب وردعچ ۱

 | اهّتحا هکوولوآ هاکو دوی فلخت ءلباناکسا قمال هسنادسافدلو رک[ روند هلا نمډلو نالق هرکصندنردب |
 زن واسیم هدایبکیا لوق ىلج ع همام ماغاذابهیانم قدص فلخوه لاب نوتلوا لاسعتسا هدنماقم هلرخآ |

 یلافیف رد هلن کف هک دصوصخهنب رای !یلخنو هماسعمغاق نالواارإ رشا فلخ هلبنوکس كمال هکیدید ثیلماها
 لات غاقوونید هیدنسن نئخلوا فال صسا دلزیتخف فلخورب ؛ربشیا فلخو انصدلويانیتقعل اب فاخ هنقب

 لخت ن تفلنتسدافوهو فلت نع ابغلخت هلا كلاطع|لوقتهنمو یکه نسن نانلوا ذاا لدبو ضوعو
 ناک اذا عب اوا بالا نومافلخ لجرافلخ لاقي هنسانعم قلوا قالوص مدآربزولو ار دام ندنظفل فلخ |
 | ی لوضا دو لوا ئا فلخ | تاک دانالففلخ لا شد هتسانغم نلوا وازوکی او رنمعایا تقلخا
 | قشنلع شف ماكا رس افلا ناک اذا مبنا تفلخ لا فب رد هتسادنعم قلوایبکمزوب ناب نات یکم کتب هرزوا
 | نیاضلخو لس فا خوت مع نیت فاخو بو ان فلخ ردندانهها,نتفلخور دلی رازکم لاتین فلوم
 | تازه نبتفاخو دج نب فلخو ماشنه-نفلغ و یسوم ن فلخو نادهمنفلخو ماسنفلخو هقیلخ

FN inion, RE۱ تیم قاب يااا اا 0 بک هر و  

 ۱۳ برا سنج NTR لفات ات
 كات (فلنا)ردیدآ هیرفرت هدنع هلن (فلخ) روند هما نیسقلاخ هچ جز قعو وند هئالب تلکراو
 نما ی ینزک هل وا دنا رم هک هنن زويد هضوردو بنذک-نالواهبّتطوضخ لافتشرما زدم !ندقالخا

EEصوص هرهدعو خخ 2یت ھزا هب .وژدنزاسع ندکمایلابا جازدا هلعف تویلب وش ق هنتر  

 ندنلکفل نفرلخ فلختو هزصنال تنکیا تفلخ هلک هد عو ملاش ردترابعندکمالیاافو هدعو هکر دضاخ هیذک"

 ندشیزسآ یواز نیر: حبت هبشع نیتفیلخر دتدامسا شرور ن(تقیلخ) رک ذاکر هدنس اعم عنچ ردعج رذنلمک

 لاق  روشدهخمانوب ۇز ەنمانهم تهالبو ق جو بع یا هلفلخم بلا ولید هر هصیْفنو نیف هرعص کاخ( ةفلا)

aer2-6 مس ج ج سس سس —  



 تام تر ازال جزا فی لقب رمان لو دابکی مدار هاب ہک رها الا )توله ملا |
 قافخ باو د مل تراصا مولا فخا اسب ژددنشاش عه قالوا کو كن داوظ |

 هرزوا نا فلحراش چ رک

 | كمدآرب فای: او ردیلعا یسانعم قلو ایحاصراوط كاج عم قوا كياچ ناب كني راوط نکلی دنلو اچ
 | ااجو.دلح لازااذا انالفجخل لا ةن د ةا نعم لنرفتبا نکرج هرزوا تفخو شط هلا هلازا ینراقوو نیک
 هدیشنزو هل از بیا بض هففخ لاض رد هنتس اعم کلین ف هنسنرغآ "زی عیمتعلا) ةفحلا یلع, ۱

 | هدافحوم و رونوا ری فاض لقاح هکر ردیاک ندرانوص ندیاروههط کر دبا لک | هنن یی ق ك پۈكو نال
 | یدو یا وا باتخو فلنوکی رو حتا مااا لک لانع الکل ورم بتاینج لات لود
 ی (فاننعسالا)«هنانصاو ۳۹ "جا هجا سی ]| فج لاچع اد هنتساتنعم قغاد شغف

 تېشمو اوصى هتد دناوز زکف كمدارب تاي ناشر كملي کر و ذنیشسانعم كرما |
 تطلوا لیبل لغ هلج اذا وب ERS لا تان ایم ال جنتی لس وب

 رکو شاو قالطا لوق نالکء رک ضن دف نماذقزطبقنومو ةفاخ یللحب لا ردیاب اقم متنق کر وین |
 تکتهنو رونلوا قالطاهزونزکو مارو وس فلخ ءالوهو هوسفلخوه لاقینوسلوا تعانجب رکو دو |

 ح mie e HIE E OES زر یا ا
 ۱ ۱ مبنا تو تو رو رویتید ها ولشام ر لوف ل ىع اهغاجنو هیدتناب وب و مهنعرمش

 | :رونلواربعت وکیآ هخیوسکوا هکر و ید متن دصق كل «!زوکبآ نالوا دان و لسن یا رشک فن چلا ود |
 ۱ هجنس ه مک كا هباوا لزق یسغزد هتسانعهدبع زو شبد هر قچهدنروق بورساپ خو دولکفولخ یعجج هدکنؤب
 | .دنفانعم كعب و هرکضورونیدهعولطوههب رق یکساو هراهظ یا هفلخ هب رضلاقب دونلو قالطاهینقزآو رونی دهتالوا

 | قیوطندندرآ نه کرب و لک نیش اکز دل مته هنتسانعم لامربو ضوعو هدعبیاملخ چ
 | كيل خ الاش هنو ند خللا شو نیل هتمافم یلخ رنو اقا نت هی اهن لاقبردهنشانم

 | كیلع هلا فلخ يذل وم اسوا نك ضوع ندنالوا دوتشفزک کیا راش لیلعهندقف نم همیلخ ملات

 کیدا بفلخ" ندمت الث نیک دبتافو معما لک د نک م ضوع رکو روند هل وب هبهنک ن دبا تاغو یدلوالزوتید
 ١ نادك وهرخومقادوع/ لعحاذ ەت تفلاضل لاقم زد ەنسا بتم قوق كلر دەن هر" داخ فلخنو ییهننازو ذ|

 ابا فی نو رو الگو اخ اصاب نخ لا فیفا نان اج اکا ھا ف رکن

 نانزیقالقم وند نا بش کی قالو تفت درب یی فی هی نال تخمک کاخ, (لقدخ الا
 أهیلبک یکوا فلخو لو ندا ئ هلند تفلخ :لنبسفور خامه نما نسل وزن یر و دوج نر تو |
 ناب:ذیسوبزا و وند یک چوص ندوبق کدو ما نینننا فالو جو یا فا لر لات ولید

 هک نجوا دوخ اب هتن کما ى سەم کا ەقانۇ درو شبد کی هدزخ نلک یرضوط هنراق هدندمیواو شید خلوت
 | ک ّیردصوصخ هتي هع ی هقات فلخا قصعبلا هو روند هن کجا نالک هیفسب امل وق یل دزد فج هلوا ینیقیگم
 فلخ هنب زب ره را زوابلوا ةسروغوطیشیدآننسرپ و لکا دیو iie زر ذص اخ عرب ەنە كنويق
 یردادك اخ (نيفلخ تلاد ] ین ةلاتسو اركذ ةننب تدلواذف نیفلخةاشلا تفلو لاير وتد نوعا خا ةنسکیاو
 اضلتخ یتبدوب هلب مسکن (تنلنطل) ن ها نیملنا تاون یخ روید هیهتلابوازغآ یکیا انولشاب یکیا هبصتفو

 نوید :هکمکجوص هکیولوا سا ندفالحا نالوا سان عم كنکچ وص نذویفو یک تلخ روسنید هش نالو| ۱
 تویبک یو هکدولوار یو هک زولوا ممسا ن دفالتخا 7 ندفالتخا نالوا هتسابعم ددر 7 لوف لعزدیلب اقم قانفتا هکرولوا میل ندفالتخاو

 دفلخرا لاو لیلا لعج ین اوهو  یلاعتهلوقنمو :ندلمعتسم هننانغم لب وضو و ريتا بع ن
 ات دا لبللابرما هایم یفلخ یابانلتهوا ضوعیا و اما

 س



Nef 

 دزد یدیراوق : بول كنامردو تيه يعي هنمآرمپ یا طخ هلو الا ضرم نماعلاقهنمو روید هخاج فو هغعاق

 اچیوج هل , مک كوزبه (قاطخالا) ردهیاک ندکعدرولوبتیفاع هل ببرقترب هدیعو هکرد-قوب تلعو
 ۱ بفطخا لافي رد هن انهما ك اپا اطخ ندهناشنو هنع تعلقااذا یجلا هفطخا لاقب ردهنسانعم كهرویلاص

 ۳9 ریبعت قهنعب کرد هرب یکیدکرب كنسبرد ینابط كود هلید دست كنافو ی ت كزاخ (ةفضحلا) اهآطخااذاةتمزا

 ۱ ت لاشرولوا اک ندنژدوح و هلغلوا مظعا رانی و رد یرفاح كنق رطاقو تآ رونلوا

 ۱ حوصخ هنشوقهوداءود لوف یلعرونلوا لامعتسا ید هدننارط تانشوقو دف یرولوا هاکورفاحالو
 د بافق یساوقب قاموطو ددحولداو ت تسیمو هیدمرح یکیدیکهن اا كيااسنافخو رولکیامخا

 لوا تاقرب رولکفافخ یعجج رو ند هزوم ۹0: هلوا نکم سم هنب رزوآ
 دیوبل نح قم عجيل ثلا هنو رانیب رجه هزوهر س هکر وتد قوم هرچ هنناققابا E رزوا

 ییینج بی رهترب هلغلوا ه دنددصارتشا همرچ تفحرب بولکیبارعارب یدیاراو یجب همزجرب

 ۱ ورم رع! بولا یزآهمزچ لوا هرکصندقدواص یبییارعا هلغلوا صعشلددب وروهتههدنتاذ

 ]| هدنرورمتعاس ییارپیدلب اافتخا هدهاکبیکرب یسیدکو بویلب قلا هرزوا لوب هن ولنا دیهر هق لیمربینرکیدوهرزوا
 | هبدمزج جمکجچهدی اتش ندنینح هم اچو بشا بودی تقدهدکب دلك بنان كەم رج یکلوایډلبا روهطښع هنسهودییارعا

 | دورم قرهادلرموبد مدر دیاذبخاو لوزن یدیلوایندیرکید فا یکتتاکردانعمرب نکنم ص هکلپ و هاشم كب

 | هقاب هلسغلوا میان هنفیدلآ [ تسیکلوا | هدکدلبا فدایصت هد« کید :قاطط وا کر کب کیک کرا م یت یدلتا ۱

 | یکه ج ندنیکنینج هبلالفتوا یدلپ بایت یرغوط هپ همزج یکلواو لوزن ندمود ناسهبوبد ردتونع
 ۱ | دود هدکدلک ب ولآ ههزج ییارعا هرابصب یدلبا تبوسیغوراغلاهقرطرب نایه بودا وکر ههودو حورخ

 فر نهان امرجو تین چا بولوا ناب وب نامر هوا یرب بویلوب ناشنو رثا ابعطق ندنس هلوجو
 FF و باوجود نینج نت و  هرنلوا ناسیرپ وید هلرفس نم هب تثجنا دامهدنلوصو یدلبانع زع |

 ۱ .دوناوا دابا هدقدباوا تعجارم هلن a س ۲ ا ندبلطفو تچابجرب یدلوا لثم تیض,نببدج ق عجر

 ۱ خب قافاواقما فان د نراه نیدسا یدیأراو هسکدیدشو ببتر مان نینچ هکیدید تیکسلانا
 ۳ ۵ ندسا نان عاببولک هدر ابانچبلطا!دبع بویکه مزج یزهرق تفجرب هنغابا نوکربهلسغلوا

 ۱ سأ پولوإ دودرم سب یدلبا راکنا یفیسنوید كيف مشاه لئاسعت فرعاام شاه یبا با بّوال بلطلادبع
 ۱ طرا ضخو یدلوا لث» لر هدنکهلراعد بف ن نینجمجر هدبقج كن [قلخ دلکلبا عوجر هلتنیخو

 أ باصااموهو هنخ کشا لاقي روید هابط لناسناواهنم ةظبلغلا یا ضرالانم فخ ناار لوقت روید

 | :ددنسانعم كفك فج غا مدآ مدیشزول مت (فنحلا) رو شد همودهجوق ك كراوه مدق ن طاب نم ضرالا
 هن .دض فیدخ خر نزو اس رود ةن اوده ےن زو ريفا (فیفطا) "فا سالادا لجرلا فف لاق

 1 هلبرینک ؟كناخ فلا )ودنتالعافنلعفتسم ن العاف هرکی ل ایتزو دد اره ندهیضورعرحا فف
 ۱ :سانلانم + فخ ءاج لاسبرونلوا قالطا هتعاسجج هجز او فیفخ یا فخ یس لای رد هنیسانعم فیفخ

 ۱ او هه میام نکند هنساسنعم فیفخ ی بارض هیات هلدلق هعاج یا

 ۱ هفخواضخ ی اخ لاش رد هنسابنعم قلوا یني هنسنرب هلیفو لبنك كراج( نبض او فا

 ۲ نیت اف هک فوختوشا فوخ لصف هرک د عضومو هظ هلرمغ نماذهواف وضت لاش و لفن ةت ىتاثلإ بابل نم

 | فخو ردیس+ هدامفوخیزک دوم وم ارظن هی رهاظرد هنیسابنجءقلوا نیب ردشلوا دراو هرزوا سابیقربغ
 ا هتعاطا ادا ایهرمل نالا تفخر لاتی ر نل عتسم هنیسسانعمقلوا مار هنککرا ناوبحیشید هفخو

 3 : فوفخو هفخو فخو تحا تجحاصاادا افخ عیضلا تعج لابفت ردهنسانعم كم روا نالترص ینود یف

 ۱ ۳۳ امسا هیتر بارغ (فاینخ) نیعرسم رم ولت رااذا موقلا فخ لاش,ردهنسانعم كاجو هاتس تو

 1 قلنالمرارب هد رو .هفوکه دنتنرو نامعا(نافخ .نافخ) رد دا ا هلون نفاعخو ءاعانقافخو هد ی فافخ

 نالوارلب د وس ندنزکک یزوس هدبینزو هرانرت (فاتعْل) روینید هنالنربصیشید هدبنزو روت (فوفنا) ردردآ
 e رهاتوص ناک تناک اذافایفخ 1 رم لایق وبا جارخا ندنرلکلدنورب هک ای وکی رافرچ ج6 دوجنب روع

 نمروط شوپ الصا بولاچ هنسنب ر یر ینرادانف امناد A شوقر لبى لناخ (فوتعحلاا ام رخ
 ۱ اه سس مس بعد نت ونک روا بروا حق تفت
 ج



۰ 

 ېب
 ناخ س ردفلوا هلبا هج” داض نالوا ٺاوتضار دلو قنف نددانع ناو روهه قعوط هحنزآ نش

 قاطو اعضخ راج ا فضخ لا رد هنسانعمقلهطرض هد نرو بارت( فاضاناو) هلیتوکس هلدانصو یقف |

 هدنانزو ماطق (فاضخ) لک ااذا ماعطلا فو لاتفنند هنتساتع» كم ناو ظرسضاذأ تائا تانا نه

 نالوآ ت اوتض راما نی زفت لالش فاضتخ سراف نم جاو بش رژوا "قلوا نمسا كر فزآرب یشن دنه و یر طوخ |
 لب دمجم دا ضو بو دبا تد لا هلم م داص قوب یرهوخب کرد خزاش یدنلوارکد هک هنتر دقوا البا لمم داض
 هدننزو روص (فوضذناو) هدننزو لکیه (فضیفتا]ردشفاوا از هب یرهوج هلکلیا مسر هنتسنانعم طر |

 (تخالا)روتید زاکوسلوق یلعهرانوآقهد رخ دلت تهف فضا هتساتنعف طف رتضرو ندهمدآن اغروصو|

 قیلععكی زاشاربز هنسانعفرچب روتند هبهدان هدشنزو ةنشح (تفضلا) هتاناتتعم هیحرر هح روند هئالب هد نروار چلا

 زدهنتسانعم قلوا ققراتصو كوبلس ۍرات رد رد بویت وق ك ا یعسقیزاق (ةفرتسلنا) ردا عورت هلکدزدیک

 وس هدنزرط د مولط یرهم هدتتنزو قاب (فرتشنطا) اهذلخ دلج لضفو تنرهاذآ زوعلا تدر خالا

 هحرخد فلضخلا) روشد هنح اعا لقم هدننزو ساطرف (فالّضمنا) وند هب یراق نامششتو یزیآ نالوا

 هخرحد (هفرظخلا] اهلج فخاذا لنا تفاضخ لاقت ردهتسانعم ققوطهخزا یش کنح اغا امزخ هاش ۱

 اذا لا فر طخ لاقترد ةن انعم تل ارت یعدآ ی یا ندقمالعذا شنکک لوق یلع كع روت تحرم هدننزو

 هبهبزضاذا فیسلااتالففر طخ لاق ردمنتناتعقمروا غۇ هتعاسو مه ءوطخ نینوطخ لەو ا هیشمق عرش ۱

 (فرطضعلآ)ینزسا نرم ادلخ فر طخ لات ردهنشانعم قة راشم توبیلوسیسب زد )فول ناق ئ زاقو |
 || لیدنف (فت فی رطقتا) فرطخت نفع لج رار طا لاتفب ردفدارم هدلّوا یاتعم لبا هفرطخ هدنزو حد | ا
 ةو هدننزوزوفصتع (فورطخلا) غی رتس یا شب رطخ لجر لات روشد ةمدآ الاخو گو ۱

 لاف مت ن (ف فر طفل ) ر وشد هیوود نالوا لر یراعدآو ردیک بقا یکوص رهژیدنونس یو ۱1
 و هاو ارت لخر لا رونشد هفداتّرشغ هازانوآ درغاوخو ع ركل دادو دو لتم عساو لی

 زا هلیاهیجمیاظ تغل لدها ی روند هی یراق هج وة ولشات کردن زو قرضنخ (ف ر ظننا عا رذلا را اا
 هدنعوججب كارت ةللانسها كن ەزون نم * ام دوختن دل هل نالوا باوتصت ی دو رد |
 | بابل نما طخ یشلافطحت لاتقب رد هنساقنعم ی عاق هنو کس كناطو یتف تا (فطق) رشا هاما |
 نو لیلق سیا اف ی دون ندیناباب قعد هلتسااذا ةت کروا لبلق هذنهوا ین نس فطع لاو ئازا | ۱
 قربلافضخت لاق زدت نسا قمردشاه تولاخ یزوکیتنابالب لک تست ۳۹۹

 | هقرتتسا ادا حسا ناظیشلا فظخ لاش رد مت هتساتم كمك ووش نیلزوغواو ك تاذا دادا رتا |
GE)هلتش اشو زدکمدت یافت هکلوکهلطا فطاخ) هفطخ نعم همطتخاا لات ود اا واچ  : 

 هدزوف ندغابش فطاضو ردیا موعهو دصق ةغعاق ةد دروک تنکاوکه دونص نڪف هک دنلوا قالطا هشنوفر |
 raê هدنزب مداری لوق لع رود هوطع یی ده رواج نفر هدتشزو هرم :(دنطط روثلوآ ی

 ژانر نط خو رد كهذح قادلح را مانيز هدتنزو یزجج (قیطح )هوا ۳ عطف نفع

 فطیا اهل شم یا یقطبماو ناو طلا ی شف لاتقا تصف و تف کاخ روت یاد میخ دو ضد هک اوب 1

 جروب هلتعرتس لاف (نافطفا) یا میر ئا فط لج لاق روش زود ب واد هدنور# هدنزولکه ||

 نی قوطاا) اتعیرتم یشناذا قاتلا عنارا تالا روت فلتخو رها فط لا ذات اتم |

 هدنزو هنیفس طلا زدنا فاطتخاو E ؟هلکنا تودنادنش هنفازودوهآ ف رک کتیا ةیخاروا |

 رب el رو ناار رز قاطخلا) زدنا فاظتختا هاقشاق هدعب ربا و نواة .زژوا دوس راولو هتعنالولدوس |

 | ق زاک د نوار کب نولو اہ دنا یک ا کک روت هروفڈ هقنز زرط لک قرکاآلوشو رونسنو ازد ھر |
 ۱ کروٹ اوا قالطا ةن شست دد رکا نوک لوا ایج شعب لادغو دنا نارود هنرزواهلزاناروخدآ یروقرا | ۱

 ةف لرد ریه (یشخا فطخ)ردیدآ سرفر ت داد یا زدند ش فرود تفهاوا او اک |

Eهەو دل وش قو طختو هز فاض یاهو طو یشلنا تفطعنا باش لاقت روتلواقالطا تاد ادا  
 . | ميو هجاهدنزوم ركع( لا قط 2) لو اشارو |اغتتەدىتروممر ۈن انلوازک دیر لک ددی اط کا کوک |
 | رد كرا خصب راد زو ماطق ئا طخ وظن یا طب فطر لاق رۇت هد هاونحوآ تابتاوتراف ۱

 دعا ندننانعم قاطخاو ندنسانعف نف طخ ناتاوارکد ی ناخ (عاقطنا) زد تاک قکاقراو

 بیس تست ارج اه ROIS. a و 6
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 ےہ تیمم س :
 ۱ ۳3 مرن فلنا FIP نافضا TT نان سنوق ضمو هبروغسدل نعد هفرو + هقرو هبلع

 ۱ مآ ترض هوا مولع یددلروکا اوریداربا هلکیارک نهنتطاژهدنلدزیرسضندع رک تاز وبشا قيقحت لها شعب

 ۱ ةف هلی عاط نا با نهقاروا هلو | درجت نداوقت نابل نطابلا جیم هلبببس بّرقتهیدیهنم جم وحو
 | تزف سپرد تص غافر تطابخ نوجنا تروغزس تعاتضو تفرح لوا هلتمجوب و رایدلوا جابعح
 ۳۳ رادار ره ساشلاهنیکلاس رن تادا نورد علوآ اریسیتبلت بوئولاع هنیدالوا ءارقف ندرشعلاوپ
 دا ی الت ی اداژمرک اردت هر جش هرزوآ یصیصتت كتف لها هدنصوصخم هیهنم هرو ردنداژوب یس
 قا ینطبشز یاالواهنلب وا هاب که ت یدبا هوا لنصاواکآ مدآ تسد بوبازوا هروب نم هرج یدیساوا
 || قا طف هلکابا باتعو مواهناطیش ويد ددنیا یککچ ہدیااکب قش شان ههقدلوانابانن# هعدآ ترص هلزلا ذهب
 ۰ | اهل رمتنک كە; راه (قابصخالا) ناتتفالا نم هللا ذ ذوعنف یدید ینا طبشناکن فت لناتطلش تنکناهدناوج
 | تنا رب ملا فاضح لاش رد هساشعم قلتوطراقارس تاقتاق هند هسک ناترع هدرانوب (فضاتمتخالاو

 || هدننزو باک (فاصالا) غرسناذا لخت زا فلصخا لاقي رفهنسنانعد كليا تعز فاضخاو فیصخ نعم
 || مثلا غلبدقو اهدلوتقلااذا افصخ هقانلا تفصخ لافردهنسانعم كمروشود كشوكى لیآزوقط هقان |

 أ نرافنمأرجا هنمو ردیتنعسا كرب هیکشلا دیدشرب كن هسک مان "نیهاسلا * هعسر نیس فاضحو عشاتتلا

 ۱ ندیزع یارماهعفدرب ردنا یرغدآرب دشا .تلنهسک مانفوع لند زنلج ندنسهلنسق لت اونیزکبو فاضخ

 ۱ نو وا ل لوا یواعم كموقرمرغا ینامزوتاذ ارغب موس سم بولک هینفرط نما رضا ی نیرذ
 شان ندننآر چوب یدسلنامدک [ توبه یرفبآ هدنروضح كموقزمریما هلکللاتنص هک لباتلط ن ندزوزم

 || ای فاصختنتاللادبعو یدلوا لثت ترم فاصخ یصاخنمآ ازجاو بعلم هبا فاصخ "یساخ ب زعلان
 ا هدنرورهیآ ی کیا هنسو ندک نادکدلکح هکر ولذکن میان لو هدیلنزو نوش (ووصما) دیدند فیصخ |

 ندنفاراغزح ناخ تتصنا) ن رهشل اهم سضنم لول ادعب مت تناک اذا فۈضخ هقانلاقس هلوارروغوط
 | هزب نوغوب كارت لب صولا نما یا هفضخ هدو هاجلاعب روید هدیش یراقدوقامرخ نا بژوشبا
 | هفصاتو ناف بوت یافصخ هیلعو ءاجلاقب هلب رسک اخ ردفاصخو هلن ردفصخ ج رونید
 چنتا ودیا: حض ومر هد زو یزج (صخ) ردیردب كتعاجر نالیغنببق ناهعضحخ ردند اعسا
 0 ۱ یولو ن رصاسا ضیایا فصخ ۰ .مضو شرف لاسش زوئید هزولقوهنآ نالوایآ | یراروکمون

 ۱ فصخاوداوسو ضاس هيف ناک اذا فصخا ملظو لسح لاسیرونید هنشوقهودهج الا ولهرفولقآ تللذکم و نید

 ا | هلکنر کیا ندنتمجت یرلحالسف :یراوکهک و بید هزکسعو الا لوش هدو هنیفس ( هقیصحا) ردندآ عضومر

 | دامززوتشد هلوکه در شزوژرسا (فیضختا) هربغو .دندلسا نولنینول ثاذیا هفیصخ ةبشكل اق هبلوا هدهاشم

 ۱ و رونشید هدوس هزات شود درخوب هن رزواو روید هشواپ شملکید تاقتاقو هنتشسانعم |[
 | فا "نکرونا rE ah او یورو چ و ب خواف

 r ne نیدجنا یرافسا ماقما لضاف ۳ هد نیل رف موقرم جش
 لار یچاص هلوبقع + هشکت انمیلأت تھر خو ایاضولا بانک ینضاعلابدا تانک ودیا نا رک وبا نا درا

 . ی كلام هدشنزو ماطق (طانطخم) انت هل همای یرلبا لاقعنا هددادتخب دن ران نقل آزویکیآ ید فیش
 دوتا ) ووادیازنطیتموما دن تون یمن ضاصخ شراف نماز سرخ تایم قاسضلا ورع

 سرچ رج

 ]| وین هجالاولهافولقآ لوق لعهوازودبود یک نیطایبوبلوآ یبلهنخرو قرح الضا هکر وتد هثبشلوش
 ۱ .داونساسویف نینول :تاذواءالبفلخ ءاتبشلم یا ةلفوصح ءال اتش هبشو رد هلن اراننهتعاا تعا فوصوم: يا

 هنناتتفف هژرخ روتنید هنیز ردو هنشکید كنسهوقم ناستی نیشبم هدننزو فرغ (هفصطا) :ضاسیو
 ۱ | هیفدوهب و هّقلخ ءاساذا لا فصخ لایق ند نام كلبا ىل وخ بو قلوایوخ دن فسا
 1 أ هبوسلاپ لافصءجاصو هدنعسلال تاكا دانچ ااا نالف قصه" لات رد هتساسنعم تدشزودهتجنو |

 .کنخاضا اب هو نرخ عن اواو یوا اقم تاشو هاتون قاذا |
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 هتمراذا دلولاب ها لاتفشخ ۰ نامزد هنیی لال انى هلتعرس یندلو ¿ن نون اخو هنعضفاذا را |

 ردزاج EE هنسانع» ئدر فوض رود کوب تک نایمارب هشاو رونید هنراقجو ل ذ فشخو
 هسار هدننزو نامر (یقانطا )ردا هلال ثاکرح كناخ هدنو و ین برم را هکنینب لثیو

 ندیعسا یزد كنيعبات مانقلط فا اشحو نویی دلبا نالوجو ناف نایغْشخ هد را ەچ هک یک e هنشوق

 اردیمسا یردن IWS ڭنەيعب ات مان اعیط اهم,ننزو دادش (فاتخ) زدیدآ عضومر هدننزو بارغ (فاشخ)

 كتفآو هیهاد هدننزو داش (ض اشخ مآ) ردیجسا ید یدیاهب واعم هطرشبحاص هک ننهسک مانوزع نر لغزو
 لحرلا تفشخ لاقى ردهنسانعم كليا تحایسوربس هلن (ن افشاو) هدیزو دوعف (فونشنا) ردیهبنک

 یفلایف فشخ لقب ندهنساتنعم مرکه تعا كاهنسنرب و :ضرالاق بهذاذا لوالابابلا نم انافشخو افوشعخ
 ردهنسانعم لواء دنشم قوغوصو دجاذا ء ال تتشخ لاقي رد هنسانعم قلواز رول بوکو وطوصو هبفلخدا دا

 ناتعٌتحو بیعغناذآ نالفو فشخ لاف ردهنتسانعم کتک ولوا دوان هسکرب و دتشااذآ دربلا فشخ لاب |

 كتکهلو و ترزکه صکو لیلا یشاذا انافشخ بز فشخ لاشه زدهنسانعم تیز پوب روت ق دیک

 ناکاذالح را فشخ لاعب رد# ندهتشاسعم للبا نالوخ تویمروط هد لنت هیجان قلواروسحو رلدهدنصوصخ

 اشاد هدبننزو ریما (فبشملاو) هدشزو روص فزنا و تإ لی الاوجوا یرسلا ىلع ایچ

 راد هډنصوضخ لنزک همکف وشخو روید هش نزکب ولیقوص هیهنسنر و رونید همدآ ندیاتچبایپوربض
 یرسلا ی ع یرجیا فوشخ لجر لاعیروسید ةهدآ نالوا رززک- بوپمروط الصار هک دوخ اب نالوا رونچو ۱
 لایه رونید هزوبكشوکو نشسخیا فیشحت چ لاحقنروشد هراق نشود یربایربا فیشخو لیللاب لاوجوا | ۱

 اعاد فوشخو روند هلق تالشیا فوشخو فیشخو فشاخو روند هنارفعز شعدوفووخریا فینخ دچ |
 فانخال )رومالاق لخذبناک اذا فوشخ لجو لاق رونلواقالطا همدا ندیا طالتخ او لوخد هطاصموروما 3

 هدننو نما (فسْلا) هیفلخد دا قلا ق یفشخنا لات رد هبسانعم قلفوص هرجا هنسنر هد تنزو لاتعفنا |

 فشح لبلد لا لاقب روند هزوغالوق تلشیاو روند هنالسراو لاخ دیا فشحموه لاقي زوتد همش ناغلقوض ۱

 | كلععم (فنخلا) ریپ همدا نالوا لا وج یکی پرک هحچک دوخاب نالواراد هرهزو رل د هدکمزکرادنهک و (نضابسیا م ضاعیا ||

 هنا داتسا لزوکدننزو هفاطل (ةقاشمنا) نوسلوا باق كرکو مضوم ترک تسسانعم نا دخت رونیچ هخلزوب هدننزو | ۱
 هقاشسخ (فینخلا) مل دادا لوالا بالا نم ةفاشخ موقلا فشلا فشخ لاقب ردهنسانعم كلا .قلزوغالوق ۱

 نالبأق یمهذوک نوش هکر ونید هبوودو دو هناسا لوش (فشعخالا) مہ فشخ عع یه فشخ لاعب زدهنتسانعم |

 كنمود.دوخ اب كناسنا لنت (ضیخنا) sk ی هلواررو یکم دآ :ناونانربب هلغلوازو وا | أ

 فشخو ازا هعادا مبارلاباسلانه افشج ریعبلافشخ لاق ردهتسانعم قلوازو وا ییالناق یسدوک نوش | 1

 دج لاسو نسخ 5 فشخو فتح مث لاقب یک فشخ نوش د هزوب كد شوكو رونید هراقنامناب قلا یبا

 نوسنید هيد وهآ نالوا یسیرواپ كلبا كنسانا هلال تاكرح كناغ. (تفشلنا) وخریا فیثخو فشخ ||
 بودما ترفن ندندالوا هکروسشید در وهآ لوش دوخ روش هنشسپ نواب شهالشت هکع رویزونهلوق نبسع

 لشبیخدوب هدسنزو در (فشح» رۈەقشخىۇم و دوو و یادت هو نیو هاله ]

 PF 0 کی درود هدشیزو ان REE هبیحارا قشچو دا کش ۱

 ! تعزاسهنهز ون نامو دهغ هدنن و سو تارا اهل ناک ادا فشخ ةن طلاقسهلو ایروکذ لو
 لام .:ندهنساتعم لع رول پنورکه کد ..نوسو اهوامخایلا .عراساذآ هتم دو فشاخ لا ةر د هنا م كليا

 مهسا فشاخ لاقیردهنشسانعم كما :ازوپظ نیر رح هدقدنقوط هناسنقواو اهراساداهتلیل وک

 شیفلکید تاقاق لصوص مراپ رع هلنوکلس ك داطو ینفكناخ (یفصیا) ةباصالادنع ةغتخ لمم افا ||
 ناشنلوا ارکذ و شاوظلا تا ذلعن یا فضحاهلجر فو هاج لاش د یکی رلکدید هرولقو شوبا زوم هخاق قالا ||
 هی راح بفصخو قارطیا نک فص خم اب یهلف سا لام هد زو هرم نوید هفصخ هننافره كنناففانا ۱

 هفصخ دارم هکر ونشا عج كم "بد ئاق قانا رولوا ردصم فصخو وردا مع ہدیسراف رریکر اناب وچ هکروتیذ |
 هنندوجومجآ قالب ینراقارب اما اهن رجا ایا بال نم ات لا فصخ یلافب یکی اھو تو |
 اجابت ةاذا ندبه قول ملا فصخ لاق دم ام تو تخت یک لیوا ناساوارک ت |
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 نیعشلا تفسکب ونلوادانس رخ فوشخ و هدنبم قوس هد دنچراضعب ,لفنیک ی ارل ا قمت ل اسفي رد هنسانعه
 |( فسا ) ردصوصخم هغلتوط وب فوسکو یضعب *لرقو سش فوسخ ضمیلادنعوترونیدز مث افسخو
 ینو قغ رو اهاتفاذا: نا باسپلا نه اف تالف یعفلجخ لقب ردهنسانعمآقمرفحزوک هل كا
 هفسخ لاقن رذهتسا نهم و قزخافهقرخیاوه فسخ ملا فسخ لات زولوا زالو یدبعتم هني رلاتعم
 ۱ نلسکا او تخاسوا تهذ ادا نیعلا تفسخ لاقي ردهتساستعم قفانهردوخ اب یلعوصب وص: .كراکیپ و هعطقاذا

 | لاق زدهنتساانعم قلافاص ىعي كلبا جورخ ندملعو.ضرم هتیخو صقناذا شلاح لاقيرذ هنیسانعم
 لا فسخ لاقبردەنسا نمم كابا ادب وصناوارفو یمناد بوزافویق دعسکاو ضرما نم چڑاخا ذا نالفیفخ
 ]| نالف لا فدسخ لاق ردهنسانعم كمروک رب هلیلحم ید آرب عطقتبالف رشک ام تعبنف ةراچیف.اهرفحاذا

 1 هدنما كنويق هکر یفیخو هصیقنلا یا فسخا نالف یضر كلان زود هکلکک او ایبنف همیعیا ضرالا |

 نردو هغلقر وا نالوا هدضرارهاظوامام جر یا هیکر اتفسخ د نہنا لاقى روید نوک اف تل تیبا

 ۱ ق2ز ندنودل دلمفو ردراج هد هل كناخ هدانعم کیلو راد هوم غوش ۋاي روشند هزوجو رود هغاروقح
 ۱ یندارو هللا نيغ نع ىضقالا ةسرجملا لیقنماشناموهو تاحهمل ان فی ناتو تھ هراس ناږرا |

 | اخ هدنوب الذ هالوااذا افخهماس لايو هل ذاادا هفسخ لاق ردلنعتسن هنس ات لا راک اش بویلزوخ ||
 ۱ هلجناذا هفسخ لاقنردلمعتسم هلئسانعم كلبا لیمصیروفنم ینیدنچاق بویغلشوخ هیسکربو رز اند هلم
 رونی هغلجبآو فلعالب اهشیح اذاةبنادلا فسخ نلاق رد ھت هنس انعم كلیاسحژزنسه ناهنادو ههرکنآع,
 || قاورولشوصزرتیدوس كف اعياج ىا فسخ نالفتب لای و لک رخ لع یا فلا عرش لوقت
 افیسخ الع یا هل اهمغسخ لاقي رولوا,یدغتم هدانعم ولو افیسخ تزاصاذ) هقانلاتفسخ لاس "نداهنشانع» ۱

 کا ادییلوصو ةفونیضم یا ةعسلخ نوع لاق روتبد هزوکش لدرتچ مبدننزو هنیفس (تفییسخا) ۱
 ین ادو قوسبیوص هدرلنوب (ةفولضلاو) هدشنزو روبص (ضوسباو) هدنننزو ریما فیس ) روسی هیویق

 | شب بولیکسادرپ ی وص فیسخو النمر ولک فسخو زولک هننخ ایه جبكفیسخ رونید هب وق همسک نالو ||
 | یرغوط هناطف شیخ نکس بول ولو اپ لکه وتی دون وشو هان :فیلپخ نوچ لنم رونی هراکبل ||
 | یمیزنفن تنالنا کر و ید هاهم لوښو ءاتشلا قم طقل همی لمسة رغ ىا فیبضخ قاب لاقن هلوارول نک احب ||
 || كيوص تاوافرب هد ارت جج هدننزو هرم (تفسخا) ؤا: ولرو كب و بودیازوپمظ ندنج اسم یعب نادر
 | ردندیلزقزماتو ن الوپ ورونو اد ص چت لوز چم شمل فرا (فشاسفتا)ندیعبتمو سآردل ۳ نا کردیم |

 | تو و دلو غم کب هلیبپس هضرامر هکر وی مچ نوللاریغتمو لوز هتم یا فساخ سرفو لر لا
 ۱ ج وند وفدا ا شبل اق یکی ن نیکلننبشوز فیفخیا فاخ مالغ لاننشینرونید هنالغوا یایکسو ال و

 11| زدمسا هلیض ناناخب (ضیسختا) سونید هراکب شاد وص ی اقصو هقانیا فساخ وه لا هدننزوا تفکود فلست
 | هنیاهدلاخن کیا هدنلاج یقه یشپا یتعی وهام یلع ذصدیا فسخ سفال ع لقب هنفو روند غم

 1 د (فسلطتا) زدند رز رب هدننیپ ماش هلی هدننزو بارغ (قتتجخ) ندکعد هبااقماواقلا هيلي وا |
 | بوک وص هکزونوا:قالط| یارب قاشموپ پری (یتفپس اخل )رونی هذولب ولوو ندیازو چلت ندوشرق

 ۱ ۱ یشع هکروتید:هنجاغاادرخ لوش لو لی ع هبامرخرتک م لیمو: یخ تكنسو یخ تلاخ (ناششیلنا) لدلغوص ||
 "| تفیسخ ناوبقیدزق مسکن افوبق مم کلب نک مه, (حاسخال]هووزاریغتم شروقو بزتوطزآ ك
 ۱ ]شد شب یا و سبب قلوب توارفو ۳ قوسیمب ۱

 | دون نیسو مچ 3 هر (E و هالا هدو ۹
 1 ااو فیس aE لوق لع هنیینانقم ا جنر ویلنبد هغیادلقو هکر ردو روس تو

 || كتب3 نالترنضصو روت د دنس دانو هنشوابط كتنع نود :كنمسق نالندبص اخ غا اخاد وخان هتسانعم نخ سج

 1 اخ هو ناخ مال و هتملوهم »دنفاربط هکوویتنیدا اهو كسكوا هدنزرظانلوش هفشخحو ۳۳

 | توصادا یناشلاو لوالا بالا نه هفح ر و افشخ فشخ لاش ناسا درازا ام

 | ار فان آمل ناب شو عازم اذانبپلاف بفشخا لقب ازذفهس نما کلم رو لتراب
 سس سس

۳ 



 یاب رویش هنانصقزوک ندب رآلوصف «دتشنژو ما (عضن نا ) منم فرا اع ئا تاشو دل فرح
 لارویرتمکو خفن اروند فرج دنس قيال قالطما نوضخیذلوا فو لبه مر ییا شرق

 لۇق ىلع ناغانبنعشومزوکه قب. خور دهرزوا سابفرمک بده ال هوب و وبشار وسند ج د قار هلن
 رونید هلبب وزوئید هالو داچا ورود هناغرځ هزات شلروش وی دورود هرومعب ناغابادشا ات
 نی ةعضح ضن شقو زد دلع لكلا لع زا قالطا ةنسیا فرخ هیلعیتطم لامني اە مارت

 والف ]ردا ناگ د یناذقام رخ هکر و نمد هروقح لوش هدنازوهنیفس (ةه رطا) ر دندن ده فنی افا

 كنلومررذیا لسرفاکآیادف بنور دلوطباموق هرکصن دقدزاف هجنراو هغارمطكب e نالوا یسارخ لیس بولوا

 ندیسرافیاب رخرون ند هبهلغفورعمیراکدیدنابلح هد تنزویرکش (یرطا)ردهنوک دحام یربفتهدارزولب
 ید اراش چلیا ی وافى ەش اطنخ E 5 ناطزرب هکر ده سکرندنس هل تقهر ردع دزو ماعا (دفارخ) زداش ب رعع

 بیذکت یسیدنک شانیدیاپلنیارغ می لوف لةغو مات ییفلهدخاشم بو دانو تووپ

 زونبذ هام رخ کهن تف قزل زا داوا لا یو رس رد Tinay یکی رلنتساد
 عبارلا بالا نه افرخ لجرزلا فرخ لاش هنس انعع قمانو ندکلربن كپ زو لوا ردصمفرخوا دنساضعم ضش

 ةفرطل لکاب علوا اذآنزلف فرخ )اب هاو ەچ نا نوک فاز سهناک اهر یاو ویدو هلمعدتهاذا
 یأتدوذ ذرمظلا نمانیفکیامتلعدق ها لوسر اب شنا تنیس ا جن هل ضر ادوار اج هک نادم( یر

 هدنرانزو باکو باغ ( فارغ ا) رذقج هلوا تقوا یراخورخ هش رخ دارهردعقاوهدنلوق فرخ ف ناهیلع
 لجالا فرخ لانقبرد هننانتعم قمانوب ندکلربپ كب ندو هدشنزو مارک هار ا) رؤ بشد هنتقو یار ذوویتت
 تونرف توترف شسانوپ ودفصو ندفتفأرخ هننضنزو خنک( فرق ( تفرذطا)ربکلآ نف هلقبع دسفاذا ١ سفال بابلا نم ةقارخ

 (تارخالا) رولو افصو ید ندنخنو فرخ التشلوادراو ندهالث باوباهرزوا یخیدنلوارکد اضعموب یون نیدهزپ
 بوک فو شرد كنهویهو هنسفا انا ره دلا هفزخ | یلاصقن رد هنسانبنعت كل هابتودیماف یبهبنینر هم رسک ك رھ
 | لاقب ردهنسانعم قمروغوط هدننسومزوکن اویو فرخ نا هل ناحاذا لفل فرخا لاقت زد هنساضعم ققاچ
 فب رایت اولخداذا موقلا قرنا لاب زد هنسا شعم مرکه نلضف زوکو تفب راف تدلوذا.ةاشلاتفرخا
 بوذوشوبد نلصامو !دح تلابط اذا ةزذلا تفرشا لا ردهنشاعنعم قمارقا بوب ك پچ اةن نهی

 | ةفرخ العجان ا ةلخنالفىفر خا لاقت زد ةنساشنعف كرت 4 :هناعصهوخ اون ییحاضاامرخ مدآرب نوجماتلیاتخما

 ةقانلا تفرخا اف ردهنشاتمم قمروغوطە رەس وم لوا هد ەبتآ نه مسوم هن یخی دلوا هبکناویخو ابوذر
 وون د هناوبح شوخوط همم وخ« یتیدلوا هبک هدنشنژو نت فرخما) بف تلج ىذلا تقولالثمف تنلوافا,
 تفرالا)ق و رخا ىلاة انا ةف رج لاقت ر دشا هس کی در دیش اتوب نعت العا تبسن هفرخ یی ذکر (نغ رفع رأل

 یراخلا) فیبر هلماغ اذا هفراخ لاسش رد ةن تۈر كىش سکر بلوق وف زوك( ف هاله نور
 | FEET دودح مورح یا فزاخحم لجر لا لو مرمر دوا بینن یو تب ۵ مس س

 لوي وب یک, ناليغمىدشزو مر غرار وند يقال ودون كب واهتساتنعل نطق ونبدا دغونج هجن ۷
 فنارظآ) رول دهنجرف كناوشن هدسشزو زوبز قتل )دولک فنازغا یجب رو د نشم تاچ فتشپم
 فیس اب هقنرشلاسغب رد هنیانعم قللاح هل هدانزو هت دا( دفن )روسی هشش نوزوا كن «داینززوطباللع
 روند هسک بذومانزلسب ی زاوا بخش هد لوک نمججمیازویرسک تناخ(تفار ]| هضاذا
 رشکلاوا سلجلاق ادوعنلا نسل ناک انادفارزغ لمبولانش زو تيد هذآ نارق لبو قلاصو قانکیدوقل |
 هثشم ف فررح لانه ندهننسانعم كعرۈب قرهنلاض هان تنزواهع حال( تفررخا) وخر لافي مالکلآ
 وند بت نانو خبط هدیشآ كونلشدا ندزوُماج اهل طنوهنسانجم زج وتد هسه هلن تفتف له ا) رطب یا
 فزڅایدشارا لسع نده ندا نتخرؤلوا فورظ یک كامو چو دو اوکو قاطو قانچ دوتلو ربعتیبتقس
 ودب وس هپاووا فره ادقانلا طفل ننه رد ودیضونر ٠ هددادفب (ضیرطا طاباعردیوسنم هلعبب قماش
 شرللوق هدننزو فذح فرا )!رذبسا لجزر هدنلنزو هج ق یخ ل دندن فرخ نی لع ندو ۱

 هومق (فوسخلا) هكر ب رطخلاذا عاملا باسلا نم افرخ هنانخق فرخ لا ردهنسانغم كعروپ هاصملاص
SN |قلئوطیاو و نرالا ف بعذافا ابا هاتوسخ کلا فسخ لا دام كىك:  
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 ندهنبسا رباعلط+ 9 راز دبادبعالمیلنا هچو راته هدیرانس لرهدب|هدنزرطیدن وصبوروغوا ید روماح هکر دیسا

 ویلا لامهنفو روشدهرلهنسن هزاب هراب ردیعج كفورذخ (فب راذطا)رونید هبهراب شلریا بولعاط

 .هنففسلجدوه هکر دنران,«ندرا هتخلوش جدول فب راذخ :وفورذ تاک هعطق لک اعطق یافی راذخهسآر
 هژاب د بوش هدنع»ومر اه ه کردید ابن عونرهدشزو شاطرة (فارذحلا) و ردیالکشلاعترم هلکنا بوشود

 تابسوبد هدینرافتابنوب ردندنعاون قاتواروشنالوا یبساعرم هو د لوق ې عراشب هغع روق هدقدراویرغوط
 لاقي ردهنسانعه كلا تعرمس هدشنزو هحرحد (هفرذطا)ردقج هلواقلتوا یرلکدیدیٌهب نانطیش هدیکرتو
 رد ەنشانەم تلقلنیکیسکب وبلبنینقوءالماذا ءانالافرذخ اش ردهنسانعم قمردلوطو عرمسااذالحرلا فرذخ

 االف فرذخلاش زدهندانعمقماد وب ىنراقااو ین ر الوق كنهسکر بولاح للف و هد 7 دخ اذا فیسل یرذخ لاش |
 ردهنمنعم كمرکسوتیسلوقم لغچو موقالبرانابط هنسورک ن دنکد روت هلتعرمس هودو هبهفارطا عطقاذافیسلاب | ۱
 قم آ لدرکح هیسکر «دبننزو جرخدن (فرزتهآ]) ةعرش ب امفافخاب یصطا تفراذآ لب الا تفرذخ لاب |
 هر دنمانعمآیاط هکسف هلسنوکسكلاذو يجف ك ناخ (فدحلا) هب تیمزاذا یونلا هتفرذخت لو فتر د هنس انعم
 لوق ین ردنرابع ندکمرویلاص قرهقیص بولآهنغلارا یراقمر بس یکیا نس هلوقم د رکجو شاط هدرخ
 دیلپ ابس نيب نم اس ی ییراذآ یناثلا باسلانم افذخ ةاونلاوا یتمطا فذخ لایشرد هنسانعم هم ق هلا هفدخم

 هدنیزو ةسنكماةفذخلا )رووا طبر شکر هزوبق هلکناهکرونید هنیلوقكتي روق قوا هدننزو ربنم (فرحلا)ةفذخب وا
 اه فذخ : دسخیهو ةفذحما هب ییزلام ت ردقجهلوا یرلکدیدلرونز هزکناکو رود هنهرکناکشلزود ندرت

 هلو درك لوق یا دنس هج رد كکدهر یک وک ن دکازوسکد ون دهکشا اف لوشو ةع رتس یا !.فوذخ

 ابتعاد نما ان ضرالا نام سون تسنوندنتناکاذا فوذخ نانالاعب هلو ارت لقجهنسو ریکیراقایا ندنتعرمس

 یاندننزوذج حد هبا ةهچ»نیش(هنشزنآ)روتید هش ورول ی و هب هود هلناصف (نافذحلا) اا

 RET ةفشرطنا هذهام لاق رد هتسانعم كلبا هنفرف در هلکس سرا نداففرهو هیاکتهوو رغ بولک هتکرح

 لوشهیلوا لباقكم روبهدابب هدنآ هلغلو ال اظ شید شید هکر وتردهرب یبهوکو طیلغو وب لوشو مالک طالنخ او

 سس

الطا ر هودا انفع اافمزوپ.دهنایمو
 ٍ ةيالاشی روند هه هدنورهدننزو روب«(فوذن) یادی O تا رونلواق

 سم

 هدننزو فرح (یفر بن )ردعاو هدنلح اس تاج مانطخ هکر دیدا هدلب رهددشعو :لامر امر فاشرخو ردهتسانعم هعشرخ

 | هدننزودعقمرون د سد فرخ رونید لو نجا ك اشناو رربدمسردیادارم ندفرظ قنقمدآ نږ دام رخ هکر وتید هغل غچ آ

 ۳ دی REGEN RS ارخ لوق لر ولک فرخ یراهچ هلو شایاراذچتسا

 ERR AS فراق روید هاط ای یدب نی قلمایتلا لوق ىلع ر دغی راو نشانن

 دعا كهللا دمع نب كب ام نالو | یر دی هلق ر ت عشنا ندنا دنه فرا خو لنا ظ فاح یا ةف ذرا نعفراذا اسنعزم

 تیام »رد هثسانعم هف هفرح هدینزو "هسا (تفارطبا )روند 4 هوصشلروشولد هدشزو ههفرع ( هفرا)

 1 هدننزو یساطرق(فاشرطن)سارمضال اکی هام اامف یشکنآ ع اطال تااپ کا 4 خ لغ ضرا یا هفشرح یانعقو

 قاغا فرخ لاسقب رد هنلسانعم كعرد هویم ندجاغا هلن رمنکو یقه كنا (فارط او)هدبنززو دم (فرختاو)
 1 فرخ: لاق رذدنسانعم كمروشوبد هويه شفسودهرب نوجاهتسکرب وانحاذا لوالا بابل نفافارخو افر وافر |

 ۱ كيو فی رفطا ارطمانباصایالوهجلا لع انفرخ لوقت زدهنساضعم قمارغوا هن روخیزوکو رمل اهل طعلاذاان الف
 | یدوبهدننزو لامتفا (یضارتخالا) رمکلا نیا هلقعدسفاذ)افرخ لج را فرخ لاقت رذ هنساضعم قمانوب ندنکنریب

 | قالطاهناتسبو غاب هدننزو هلحرم (ففرخنا) اهفرخت :یعک رام افرتخا لا رد هتسانعم برید هویم ندجاقا ۱

 | یدازوا نوزوانالوا هدننی كنيراج اغا امرخ :شیکید هرم یناو ناتسیلایا هفرخم لا جرخن لانشی .رونلوا

 | بنه (فرختا) روند هیامرخ شاربدهزان فرحو رادقدارم هذریخا یاسنعم کیا هلناهفرخحم هدننزو دعقم (فرخخا)
 ۱ .وهوفرغما ۵ نیاز لوقت زروق بۈزىدىسالع| كلارخهزاناکا هکر رولیشد هلن لاحوکل وش هدتننزو |

 | ی میخ رض حلا فالملاي ی رغض لنز

 ۱ بواب راو لوق ع روون :بیزوفککزا دیار زوبص (فوزف) هلو نجف دف نکا هدیراج دوام



+ 

 بس
Vio 

 ورق لوف ررر ای نو و شخلوا قش  هدنلکشرازا ندب رد هدننزو فوخ

 هرکصندکدلیا راوتسارلتن زیسهلوقم قو و لوبهدرخ ضعب هنن ززوا بولی دا اج یتالوط هدنزر طهصت نیشبم
 ندنشبم دوخاب نزیکی که جارف ندنتنوا كن راساتبل ر رغ رق كحوک هلغلوا هنر هدنلکش تالموکن سک

 زواوا اب داند هدنزرط درشت اا هدن ضرع قمرترد هکروشد هزوط مسغآ لوش شازود ندنا تا

 هنسانعم هی رد 2 رو دهیوکو روند هناوسن بكرم هنوکرب هییشهج دوه فوحو زاربکكلاردالا لبق یرازفج قبر
 رایدو ردیدآهدلب وب هدنتلابا ناع فوحو ردشهلو! كش "كن هد ام ارهاظ هنسانعم هبرق رود هنکتدوص دوخا |

 قالظا هز مطر وم نعد سضخ | یکیهدنتلا ك ناسا (نافاطا)ردیدآ هیحاترپ دشت ىم ەق نملف ندهترضم

 كەت هکر دیسڈ یت كنهفاح (ناتفاملا) هاف روشد قاح هتشن ره رولا  یتلآلد ندزلئآهکر ونلوا

 زود هحاتحاو شام تادش هفاحو ردتافاح یعج هایناحیا هرضو یداولا اتفاح لاش د روند هنسدنق

 | ند هلج ك رازوک !یراقدلغب بوتاحهشرب یربنوحا كکودنمرخو یه ةدشو هحاحیا هفاح هب لات ۱

 ینارود هلغلوامساوینادیمكنوب ردیلباقم یداهرونیدیتدسک ارب ار هکر وتد هزوک|ندیانارود هدزاکهزبشط
 هرکصذدقدنلوا لقنندنرب تا بنیرلکدید هجو هدننزوهساک (ةفاوا) ردیدآ عضومربهفاحوزولودی :زاندرابس

 هرانکینباق الثمرد هنسانعم قلق هدراکو هدف یهنسر (فبوعلا) روشد هنسهشیراقارینالق هدنلحم

 اهربفیا_بولقلا فوحم نوعاط مهلعطلس ثیدحاهنمو ةفاطل ىلع هلعجاذاهفّوح لاش : ۍک يکچ
 نايلوا نوعاطو شیدختوربیغت ندیلسو لکوتقراب ولق نع هنم برهلاو لاقتنالاییا اهوعد ولکوتلانع

 كلر روځ فی وضو رماک فرح یورب و لوقیکف وع یورو ردنا كب رو جهل تا رارف هبیاونو بناوج
 هدشزو لعفت (فّوهلا) هب رادتساادا ناکلا "یعسولافّوح لاشرد هنسانعم قعارادام اباد هنس هروح

 | لا رد هنا نعم (طوروج هر نازو فس (فیطا) هتصقتناذا"یشلا تفوح لوقترد هنشانعم |

 لا روشدهشاط نیکسک( یراکو درد هش وقنا كلکراو ظلاو روا یا فیشلا هىا ناکنم
 ندلوعفممسا هلوا نیا تباصاروغباک االصا هکرونلوا قالطا هرب لوش ( فبحالا رخ ادص یا فی ابی

 ماظورونید هتسقو هنرانکكعاط (فناما) رطلاامهیصت یا ءاسفیح ضراو فنحادلب لاش ردم :

 هل اشک باح (ةفيللا) هد :زو مکررولک فیحو رولک هفاح یج راج یا فثاح لجر لاش رونشد هراکعسو |[

 فصن کر ونبدهنجافا سوغوق قجوب قواو یاب و هدسننزو بنعرولک ف بح یعچج رد هنسسا نعم هیجانو نتاج
 كکلموکو رونشدیخد هدي رطاک اور ر دیاد شمار نیکسکی زرانکو یجوا هنی ره ظ بولوا جاغارتردق شماق
 .هلیاهکم هدننزو بانک (فایاوذ) روشد هفیک هنالوا ندنف رط كوارو تند هبهماب هیدمار شماس هنکنآ ندنفرطهیکآ
 لاش رد هنساسنعم كالس | بول !نادنزرانکو هتسدر هدننزو لعفت (فيعلا) ردیدآ وصرب هدیتس هرصذ

 هدننزو هجرح د(تفَرا) عملا ءاطا لا صو لاعت هنوعب نجت هبحا ویا هفیح نم هنصقتناذا هتف

 کر دیس تاذس هدننزو نفنق (فتنطا) هعطقف هبرضاذا هفخ لاص ردهنساسنعم ت لمسک. بوروآ یهنسترپ

 روید هکلهفاشو هکر سکس «هدنشنزو ربما فاو هد ننزو فجر (ف فحعا )رذەفۈكش یراکذید قدس
 | جو هفرعج هف,عخ یوم روئید همد الهی فز سچو هجا فیعخو شبطو هفخ یافیخو فخ هبلاش

 ۱ كناخ (قدلت] هلیعدقت كيج ردقلوافیعجو فخح نالوا باوص هدنودوخاب هدشزو فاعصرولک, فاعخ 1

 افدخ لجر اف دخ لاش رونلواربعت ق لاغر وب هکر دهتلانعم كعر وب رت ربت قر هنآ ق یضقیص یرافدآ هلبغف
 | منتو هنسانعم هنیفسلا ناکس زو شید هننمود كنیکف دخو وطخ ا براقتماعم رسیشماذا قالا بانسلا نم
 ءاعس ا تفدخ لاقي رد هنسانعم سانعم قمردغاب راق باو معنتاذا اةدخ نالف فدخ لاق زد هتنسابنعم كلتا

 یهتسنر هدننزو لاعتفا (قادتخالا) هعطقادا توئلاقدخ لا رد هتنسانعم كى ساسیلوهب تمزاذااب

 بولافدتخا لاق ردهنساضعم كمك ب اواو هسلتخاو هتطتخااذا هفدتخا لاقی زدهنسانعم قلاب وباق |
 [(فورذنط )یک »۳ رفمرو دهی راهحراب تکلموکت كيك د هدنشزو بنع (فذیتا) هعطقاذا

 ردقیساالاروسد ابن قوجا ار ط ۰ هک رو رفرف يج ران دندو رون اا هل اذ

 نالوا عب رسو تشج ێسّمکو یس زکس :و ردناروهط یسیدلشف هک بوزروک ها نس هراب شماقابشیاق

 اهم اعیذعدیالم لبالانمافورذخ تنأر لوقت زوضد هکو لب نالق لولیربآ ندنسنب لوضهو دو نوللبتلد هز ههتسن

 بعل هنوکرب صوصخ هرافجوجو رد فی راذخ یعجج روید هک ناباریدلبا هرعشط ندنولب واهنعاسع طقنم
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 هدهاعم (فلاصا) .هاقتسا نع هفلخ لاسفب رد هنبسانعم كمرنو نيغ (یفیلع ) نوللا صلاضربغیا فلحم
 ۱ هدزالادا هفااح لاقي ردم ردلهتس» هنسانعم كلتا تفوادمو تمرالمو هدهاماذا هفلاح لاتش ر ندنفداررمو هدنزو

 هدسنیزو رفعح (تفتنطا) اودهاهت ادا موقلا فلاح لات ردهنساسنعم لمس دمع هدتنزو لعافت (فلاحل !)

 ]| ددندناور ییفايلادعسن فعلا نب فتنحو رود رنک شماری تونل وب یرادابشق نوکیا كمروشپ

 حیز (فتنح) رونلوا راونلوا قالطا هبیرج ی سوااشاثراح ةلبافتتخ دوخا فیش یردارب هاب (فتنح(ن افت(

 هدننزو روبز (قوتیطا) ردعخاو ءال یفالنخا همچو ودیدناور هکر دیعما یا لافتتح ندیزب ون هدننژو |

 | نامه نج هی یف ناکاذفوتح لحرد لاش روند همدآ التم هلون شل افصاسع اد یئان ندنسهبلغآدوس

 | دزو هذنتق (تفصتطاو) دزو ذغنق (ضعاو) هدننزو جو ز (ضعتاو) او هدشنزو رفهج (فصخا) هیزارلا
 | جانچ یعجج روند هنشاپ كن کیکوکیآ لک هبدغروکوا هدنتشزو روز (فوعما) رونیدهنجوا كنکیک هوا

 ]| تمافسا قلبروغوط هلنیتعف (ضنطا) بلصلا یناس< علضلا سر وهو هرتسکه هقفوضح رض لاشرولک
 ۱ هدتمافتسا ازاصتو ردعوضوم هنیسانعم ليم هتنافتسا نیل رالبصفنوم هروک هثناب هدراصت تفلوم ردهتساتعم

 | لوق ىلع قلوایرک [قابا ف نحو یهنناردپ فک اهدنچاجوع!كغاباورونلوا لاسعتساید هدجاجوعا هلیتنشانم
 ]| غاص ینعربكلوصو هفرطلوص ین شاب كابا غاص هکر دهن سانعع قلوا لژامهنبربیرب یراق شابكغاب
 | كچ روب ندنترص كغاباهرزوا یش نالوا هنفرط یتمر هچرنس یر یلعور دکلی رکا هلیتمج قوا لام هفرط
 ]| لاقيددەنس امم قل وا لئام یرغوط هقرطرب ینکوک ك انبط دوخابرزوب "ار هیب روس ییاروا هکر دهنسانعم

 | یخیناوا یرخالاللع هیلجر یاہبایدج | لدفت ناوهوا هلجر تحتوغااذا مبارابابلا نم انفتح لج را فتح ||
 ]| فخ لاقت لد هنسا بنعم بها هدننزو هما ارک(تفاسنا) مدقلا اردصیف لیموا ر ضنا قشنم هیمدقرهظیلع
 أ رؤ شید یکن الواهرزواروک ذم فصویابا ندتفص (فنخال) فنح عع OR م ام ٌهفانح لحزا

 وازع هفنح فورس ند هلت مج و قالّسطا فلا ردرببک ی نورو شم هلبا اح هک هک ساق نر رع وا

 ۱ م ویک ام اج وب ردموقرم دود لیذاضتا ك رابغ لوا ایز زدن را اراق

 یه رد وصردندروبهیوامبونسو ERE ناش او سات سوق رونلوا قاالطاهیات
 ۱ هنهبزاج ندناكلک الاحو تسجیکت برفعاکو بودنا تالاهاکو تالتسس هاک هدنحوک هدشیا عم نالوا راکنّولتو

 ۱ E هرم سود هنب راک ابیقو یرح یرخا طشتو هرم لسکت هنولتمیا ءافنحهما لاق روشد

 | بوذلب زو هفرطږ هلینوکسس كنونو یف تناح (فذطآ] لربد ید موطا هکر و شید هغلابیرذ هزوکرو رودشید
 کرونید هیسلوش هدننزو رمما (فیتطسا) لاماذا ینانلابابلا نم افنح ۶ ملا فح لاق ردهتساتنعم كابا لیم
 ندنسسانعم لیموب و ه هژوارارقرب و تبا هدیهالپشا یان ت تلم بولوا تسردو تار لی قالسا ن ند

 دوا قالسطا همدآنالوا هرزوا مالسلاهیلج خدارا تلمو نرد لوق ىلع همدآ شا یخ یاداو ر دز وثم
 لاقب زدنرا ف ند لسه ندیا عانبتاهدیچهارب تعب اوس یک لاسنغاندتباسنجو ناتتحناو لااا ارطاتب

 | ارهاظ مالسلادیلعمیهارباندلع ناکو منم لک انکو ہیلع تباثلا مالسالا لیلا حیا فیت
 | ماعم اد -رونلوا قالیطا هیڅ بول اب وروتشد هزود دو فشنحو یو هناخا هنلغاجقاث یاتنعم

 ۱ یروئدلا سا يعلاوادجا نتقیتح ردن ديفا ساو رددآ كنءردو و نوه اک لب نا رای شام اد

 ۱ هدشنزو هنیفس (مفینح) ردیعما یرذپ كد من یتاو ریقلایسیع یسوموپاو ردییفآ كانوحت من هی وسرد نا
 ۱ هک هیفنارفعج تن ملوخ زدم هلوآیموق كيا نکا لجسد سک مانرج ن لانا لوا کل دهل یر ډب كتفاجر

 | نرعاو رهشا ردیسهنک ك ماظع یاسمقفرفن مرکی (هفبنح .وا) رد ردیلاط ین لف ندفع هلا |
 هلیصر قزکور طلا یزوخ نوک وکلا تبات ننامت به ذم نهذهربس مالا جارت ءال اهبقف ءاهقفلاماما

 ردندایسا هدششنزو رب ز (فتح) زدییهاتسلا" لع نتاسهولادبع هفشج وا ید یر رد زار چ دنع

 لاقي رواجا ا فنحا ییهسکرب (فینحاا) ر دند اعضا فینحاتا | نام و لسو باتر نافایح

 ردهنسانعمقلوا ع شم نودهیمالساتلم 7 هنا هیچ ارباتعد سس هدننزو لدغ (فن فه نجا هلعف یا هن

 ةیفسطا لع لع اذا لجرلا فح لاق رد هن انعم كلبا لارغا ندهاصا تدابعدوخابناتمخا لوق لع

 [ضوا) : لاماذا هيلا فح لاقت ردهسانعم كلبا لم یک رک هیدنسنرپ و مانصالا ةدابع لزرتعاوا لنتخاوا

 فوخ
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 لوالا بابلا نمافوكح لج را فکحلاقب زدهنسانعم كليا قلیقلاصو كلکشوک هدشیا هدننزو دوعق(فووک)

 (فولحلاو) هدننزو فتك (فلداو) "هلن وكس كمالو یرتسکو ىف كناح ( فلذطا) للغلاف یرسا اذا
 یناثلا با بلانم ةفولحو افولحو افلحو افلح لجرلا فلح لاقب ردهنسانعم كم دنآ هلی كرامع فول و
 ردشانا هّوفت هل دم یس هلکهفولحم ر دب ورم هافولحم هلبآ دم ندجر ز نبا عب دملاب 4افولحوال لاقبو مسقا اذا
 دفولحم فلحایا هللاب هفولحم لاو ردشاباناسل برض هدنعقوم هفولخر دلکد هصوصخح هلك ءافولحم عو ۱

 هفولحم هکر ید هللاب ةفولحم قرهاوا بوصنم رابخالایلع هست ردضم بولوا فوذسحت یلمف نعت اسم یا
 فلا روند هبهنس یکدعادنآردهلوعفاندفلح هدنننزو 5 وصصا (تفولحالا) ودب وصنم هرزوا زوک نو

 هرزوا صولخو .دهعیا فلح مهنیب لاقب رونید نا و ده نالوا دقعنم هدننیبر هسک ض عب لبر فاش
 تنایخو ردغ هنئسودهکر ونید هقدصراب لوشو ٌةقادصیا فلح نیل اقب رو نیو هتقا دصو هغلتسودنالوا
 اهتیرع لثدق فالحالا اكر اذن و بتشا لرعاش مانرمهزو رولک فالحا یی "هيلما نیم و دهعهدنمعلمالتا
 ءاضتقال یدل نی رب یربهکر د ر هلببق نافطف لادن ادارمندفالحامقاو هد من هما دقاب كد دقت |

 یدیازونلوا قالطا فالحا هتعاجرب ندنس هلبقفیقو یدیاراش انا نیم ودهعهرزوا كل تارى مالمو و الق
 ۔یدع  موزخم 9 مهس 4 عج ۳ پمک ؟رادلادبع ۱ هکردنرابع ند لبق یلافالخا هدنبنلبق شدرقو ||

 كلياذخا ییهمرکمهبفکت ناقسو تبا ج نالواهدنرادب رادلاادبع تعا + فانمدیعوکرذوبیپس زد ل05
 باج هتسا نهورکر ادلادېع یر ره ند هروب زم ل ئا ف هل رالی ع انتا وانا قع اج را دل اد بغ «دنراقدلوا هدنسهیعاد

 فانم دبعونب كلذکرلیدلبا نایب ودهع هل اهدنا كمردتبالاعابو روهقم هفانمدبعون بو دنا ترصنو نوعو
 تداع هرکصندکد لیا ولم هلا بطر بیط ینانجرب بودیاداحنادقع هل را هل بق متو هرهزو دسا نالوایرافالحا
 قورافو راب دلا سم هی هبعکرادج ینرالا مسقللا دیک ات یرب رهبو دباهدولآ هلبیطو لاخدااک | نر هرزواتیلهاج
 زدشلوا دابتعامسا وا یظفل راصنا فالحا شب یدبا رونلواقالطاینالجا هلغلوا یودع هنغ هللا یضریظعا

 قالطا فیلح هلتبسنهرخا امهدحا هکرونید هب هسکندیاناچ ودهع بوما دنآه با هسکرب هدننزوریما (فیلا)
 مارهیاداهک اب وکرونلوا قالطا همدآ نابلا عیصفو ناسللادبدحو یدهاعمو لان ىا قیلحوهلوقترونلوا

 هدحناامیا هناسل فلح ام لاش و هدیدجیآناسللا فیلحلحر لاق ردعواتطمو فیلح اک [یتاسلهدکآنا
 برفل!فیلحو سرا نم# تعزفاملبل لتاماد قح# و شاءلرعاش منوج نة دعاس هک بلخ لوشو ءعصقاو

 هلپس هين هشت (نافیلطا) رولوا نیتترع زا وب و رددارم طیشت سرفدوخاب دیدح نانسدعقاو ه دنت قلم
 | ردعضومر «دندالبدج هدننزوریب ز (فیلح) دونلوا قالطا هنس هلبقدش لر زا زف تال ذك نس هلپبق یبط لبا د ساو نب
 هکر دعضومرب هدهفاسم لیمیلایهنیدم هدننزو هنیهج (هقیلخ او ذ) رد هسک فورعمرب مشجننزام نب فیلحو
 هدنند لخت مانقرع تاذملاهداحو رد رات اقیمكنج اه ماشو يدم هردق اضم هجا كب وصنالوا هدندروبمشحب یب

 كلتا هکردلتفا نیا هلنوکس كمالو یتفكناح (فلح) ردعضومر هلی كلاح (تانیلخآ) ردیدا عضوفرخ از
 | یرلکدیدواقای وهردنقهدیکر ندنعون قازاس هنبتعف (فلطآو)هدشنزو ءارص (ءافللما) ردرامن نب رعشخ یا
 ناغرغاج هافلحو + دننزو هءا ره ردهءاقلخو هدننزو هبشخ ردهفلحو هدنیزو هج رف رد هفلح ی ذر قرود هقلتوا
 ءافلح هدننزو ینازغ قالا ) ةباضصیاءافلح هما لاق هدننزو بنکر ولکفلح ییلجنروشید هه راح یبوطامس
 بوت قلتوا نانلوارک هل رسک کن رمه (فالحالا) ءافلطحا تبنیا فالح داو لاق روشدمریتننم قلبو یرلکدند
 فاحا لا رد هنسانعم قعشواص ییسهبرکق هارم نالغواو تکردااذا ءافلطا تفلج لاش ندهنسانعم نامشتپ
 غولب نالغوانالواباوصر داطخ هدانعموت فالحا هرزوآ لوق كن رهزا کرد حراش )لا قاهرزواجاذا مالغا

 هلواردیا نیو فلحویدردسلکد غلاب یسیکو رد غلاب یسیک تندبارظن هکردهنساضعم قلوابی رق هنسذجرد
 ی رو نیم هدسننزو نسحم ( تفلحتا) هقلعناذا االف فلحا لا ردهنسانعم كمربونبع هیسکو فالحاو
 نمک و ردهلبوش یمکبولوا هرزوا دد رتو كښ سان دن هح كنا هکروئلوا قالطا هبفنسنلوش هلتساشورذکعد
 کو ب:یرالوق نافل نزولاوراضح اراب رغ رر و نیع هقلخ هللاعت ناتا کا وکر ذلو اردنا نع وید رده و
 لیهسرانروکق رب ره کرانا لردبا ع ولط هج دقم ندنزدلب لیهش هکر دک وک نا نوو هدننزو ماطقراتضحت ندیم
 هبا لآ تولو رونلوا برض هدنقح هنسن نالؤا هيف فلتختو هلوکشم اردیا نیم وید ردلکدوب ییکو روپ زلت
 تیک لاسةن رار دیا نی وید زدلآ ی یکو یروطییک هک ا وکرل ر دبا قاللسطا فلخ تیک هنآ نالوا هتیب یروط
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 تو زا نفس بهر دخول اقا یاس نکراینوا شوق كل 3 نیا تمم
 مابا لاھ رگهفسانهع ناخ نق اح ی دنلو ارکددرکهشوریردضنه۵ برو باثک ئاشا ]رود ةرجفلا
 ی موبر نم وال دسر ابا کک تیتناکر وند هزیاو هیات یایخافح
 جو الا تیفتج |لاقیرد هنه اعنع»قلآ نر الیق لزوب ییدوبهدشنزو لاحتفا قانع هتم ان تزارولک
 جودو وتلف یجنوهلوخ فتا لاقب ردهنسانعمقمناشوق نم هزوتمتکهنطنرب و هز شقا ناز غلام

 ییوت یبنلا برا شیر کلن ەي راقتالا ى وب ژوب تروعو هیت د! نسا فح الاش ردتاغ |
a هك نا فلا نون فتت یا وطنم ا ممکن وعش قحن نما ت ال !فعحالاقیزوهننسانعم 

 لالخ نیز ا هرکی ا دهن اقینردتیزفاو ت رع نهالپاف یفرط هک نوک دهد انعم ڈک تلهارک
 وا زی مکن نجوم فنون ديما اقر هتننیب رغ ناخ كدب هش

 بم نانا )رمو ضع هسس راج انا نیمرسهفحو هترافارط حش لرارص یر انلوایسن
 وب واراکشم اخذ افحایزفمیدلماشهنس شی دو نککر ارونتدةحت نور برو كشوقودهلیدی دشت

 ۳ ها ضد وا هلن فف روید هلیکم نالوا خلاب هنخادوکنکیآ تاک وا لوف یل هاولطو
 یا : ىا قفۇفتحو فذ فو ته دڭتشېمءوسو هلام لق فوتحنو فو ها یا ةفحو هغفۇەفاغح لع

 هژ فو اجوکو خان مع اردا فد لعوه لاقل روتا هنتر و هنو ار كاا رت /وقالاتففحو لانتلقو و
 و اهن تما بل و دو نام زور كن هرب (فاخا) روشد

 ۳۳۳ حالا حس باولالصاو ةبناونب یا هفحاب نیقدح یا شرهلآ لوح نم نیو احکام ایرو
 ۵ ذاته لاف زو یو هصناش نکد یزوکهسهدایزو توتا یخ یا فاس یب وس اتش
 رومی برج ر ترک عدوه نص وصخ ناو دتل تک ك یف و نبا باتالا
 rire NO ٠ح دواک اناا للکرح يهز ا مف عین درک ر اش لو ا كنة
 الخدري دن زو ساک ( قاغا نويد هزکج ىش موي الو هفتم تداوم دروب
 فج فما ما وانما نوفوفح عوف لاسف روو هتسک شف روب جاستحاو رفف ( خوفا لوس
 ۱ دیدار هتک نهم (قآ تف )راد اکمل ن دتوض كاج دیک واسط هلیعتف
 ینا تففسا لوف ردهنسانعم كب رو بوذازوا فو قلاب نچ اص كشابو اب رک اذا ه۲ لاقت

 اضرفلا ثففحا لوقت دهتسا شاع یعرفجیدلبشخ ندنسی نجا :هلکمزوس اینو نهد لاب هدمه دبایا
EEفلما متدخسن انا, هوما تففحلا لوف زد هنسانعم قموقاوطأر هلقارط هالجو ,افیفخ  

 ونک يلام ك مادار و هتففجا عع بوثلا ثففخ لوقت :دهنتساصنعم قنوفوطی الت وب(
 ودمت نم اتش وف ننس هرو تان والاه لقو هجا ذا لذا فحش وهم نه تاو دحوم ا
 فما لاسقن زولتبانعم قلا هبیوزوبلن لام حو كامار وا تس لا )ةلفجم ىم هلو تفاح لاب
 لا ضعف لقب رسان قم ازاتط یاهو كندآر مات زوه رز (هغ مع اما ته ذخا لاو
 ےفچ لا هندی هدلشخ نکر درکس نالت رع كاذک ن کر حلوا وقو هتقدر افا
 تاقخلو:فاتخا نون هننغب موفنإلوایرک لب رنک غلاخ (نفعخا):ت وضاع چنا مانا نشنال
 فح هیدن هراشنلب و هدننزو بنجرولکه فتحو ژواک نبات خ یک حجو :رولکف وفخو و تاانرولک
 لب مانرصتب ضعبا مغو رون مالو ڭىلىكۇب قرماوانوزوالوقلع رونبد هننفد موق نالوا یمزکدوباوس
 تقابل برف دس وز داة جلو داف ماوقراند هکر وارد قانشا دماج اغا وق نوژوا عن هداه هیات
 کد ود رواد يافا غا مط نالوا طبع ناشد ڭا نتو اول نوئندهبشد كزاوندو

 صبا لات رو کوڈ نالوا بک هنا یراق( فج الا) ناک دا نتافح اردفاقیمسا نیز
 یگ فقح نکرزبو ست لوق لعبوا مازا :دتلموفیوکذ وی ففحک وذ نکن وش (فقاحخا
 نو یا دقو فنلطاک اب وطتما نوکر وا املا ی فق ن نصب ار یا نفقا ییلغلاقن هلوارولکوتولبلوبق
 ۀدینزو رشد (تففصا) ضوقل | نیبلچ وتا ففام یت لاقل اتتد اط: نالوا مس زکا فر ظر و همت
 [ضاقیقخالا ۱ :تنارشالو لک بال یا فقم لج ر لاقي زذفجهلواهوزوآ تاقا رها وند هیسک يابا برش کا
 خوماوناطاد الاول ففوتخ لا یدهنسانشم(نمازو هننکهلپ رک ره دزو یادش"

 فوکشنا



FES IITها کل نو و زونیف هب دی هه شاغوص دون رقیه هاو  

 نشب وب ندکترک کړ وند هنییشاب کر لر نلیسکی تس رد نوچا تنس درک دهلاصتق تن ) رذژاج
 کد وینید هند نالسق مدنپدرکصن کر ورک ونناپتشا قوقادوهو هنت شح کشا لاتب رد ج هلوا |
 لانا هکر ونید هبابیوآر درو روند منم هچرآپ رچخ یزوقو رونق هب یراقا هسجوق تن ونونلوا ربع کا
 لوق یلع هلو: هدر ق بمون ارمط کروند ياق نیو الوشیک یشاطکفوکودواوا ثداح  دنرضوب بل ةودو |
 ده )هد یزو انکی واک یا ج ۍک ن اط یزلکدټد باش: هدمآراقزضروسنید هابقناپ یزکم ۱

 قلخیا فلج بیوتلابیعزوتبد هساسل یکسا هدنزو ربما (فیشطا )روید هنوض هک
 یساومج دمو ی لوقو فیت مل اذا لحرلا یضنسا لاقب ندهنساسعم كت

 هلزوک/ فیلم عییمل ۱ تصیقتو , بسا داعرضلاو نزالا تفس! لاقب دهن بابو لزوب ااا

 اپبده للجخنم رظنو هیوفج .مماذا منبع فشجب لاق رد هنا نیم قب ندنسارا کپ رک بوبیق یراقاپق

 لوالا املا نما اتصح هفصح افت زدن انعم كيلبا :یقاریاتیاغب لوکس هد ابضو, حف لزاح(فص |
 ۱ مکعشیابو هنبصح نجع دقصجإ لاقم ردن داعم تفصح هریک م زي( یفایصحالا)۰ اصاو هدعبااذا

 للا تفوح! للقب رد هنا تک بم چاو هک اذآ مالا حبا لا ردهتس شعب كليا نتو
 قمروانس یا اط لقچو موق هاب راق یان نیت جرن نکی دیک بولی لوق لع كنك بوک هاتر سو هل کا
 ا زماذا سزفلاو لچ زا ا لفصجا لاقی راچ هنابس انعم قم اغ رو هلتجرس قران قیص قص, یرایدآدوخاپ
 ا یروق هلنیتیفف فرض ) خیس تالدغمووطخ براقت هبف یشموهوا هودع یف هابیص ل از ناوهوا
 > لا به. رولو ار یصمهاسنعم قلو اواو ساب برج یا فضح «هٍلج ىف لاقب نوید ةغازویاو

 قلا ۷ : یو یدشرو لتعو ن نیتم آر هسکومدبتزو مارک (تفاض) برجاذا ازا بالا نما بفصخ |
 ريفصو هد فنزو ربما /(فیضطا) هلفع لمع یکتا ذا سماح لا پابلا نم هف اضحت نالف نفصج لاقی ردهنیناسنعم |

 بار (تفاصحتاو ۱ هدتیزو ,ر رف (فصحا او) هدنېښزو اک (تفصحا ) نو شبد هممآل اکو نبتم آر ۱

 هنتسلرپ (فاصحسالا) عل ونس یا ضاصحو فصحو فصل لچز لاغمروشد هب | كاجو هدنوز هدشزو ۱

 ندیم قلوا دیدشو تنه «نامزو رهدوز رکن سادا *شلا ف طا لاقیودونساسنع قلوااوتساوتوتم |
 تص نا لان نودنلنانع»قلوا یروقب وق پول وزا طح زف نکوونآواع ابو شا ادا نانیرا فصقسالاقب |
 هی انعم دج روید زا لوکس نهج هدانضو یرمنک تا (ضضلا) ملا دنه یو ARP عیل) ۱
 دوق (ضوفطل ) نطبلا لاى! فطنح لحز ایم روسناد همدا زلیراف وین هددتیزو لادنح(:تفطنطل)|

 دعباذآ اتل | بالا نم افوفح ةسأَر فخ (لامی:ند,هننسیانعم قمازوآ فردی ون بانو هک ةو
 نیسیسیا هیلکلابتمدار اب وایهلقب لسا ذا ضرال (تفخلاف زد ناه نعم قغزوقنیجیریاچ را و نهدناب هدهع
 قلواردیا:تباضصا ك یزطظن كن هسکر و هلک بهذ اذا ةمجس قاچ لاتر نسب ان قلو ار ةا نود
 لاقتردهسانعم نفرق مارا یا طو خب بسقف تا اس فنی )رک ینباک فاعلج رهنیو زده بلا ام |[

 (قلیفب قت قت كس وب تروجد بازو باک فا فعو فح واټهافخااذال ورا بالا نع احیا و ةا فح

 كرل هملوجن هکر دەنس انهم ججن فحو هیرشقاذآافافچو افحرعشلا نما مم جو ال تفح لال هیتر هنج اتمر
 هتپسانهرتاروید هنیو ندینآ غلب ولمطلعو قا سنجاب فحول اه یورو ما ۱

 نیفاح )مت هزقهتبورونلواربچت قمناشوق کند نما ہن ةو كلبا دطاجاوزو د یب هروچ کر
ayانلعج یا لا انففیجو یلاغت هلوق هنماضیاو هبطاح اد حیف. هښاح لای و رک ذیساکخپ  | 

 أ اینیدنواب تعامل نما نضتتیلف ًانفروا انفح نما لفل ا هنمور عن اوچ یا  امتهجباب هن طح علل |

 یک بدو تیالشو تنهوانتخاهزمزوماو تیاعز زر بونالوط هلب ښو تج هزغ هروح مز یي ا نولغیالفانخ دو
 تیدخ فرو رو اوت یخ ,ییطعنو حذق بولوا هرزوا لادتغا جو رانببا تبصوصخو قلعنراهظا |

 ةچاطاهفح -نن ولوو دف و هف ناکنم بهذو ۸۶ :فارالو( فا هلفهلوقدنمو ردهنسانعم كلا تباعزو

 REY بوظوف تا اهلیصتف للاح (/فیناط) ردرادج اتو زط ضم ىس لج ج جوا مهیا

 )و دیش انعم قم ةدربشافناالنٍو توط هتضکرر نجا معساذا املا بالا قم افیفح سرفلا فح - لامیردهنسانعم
 مارا كن آی مدفن د الب ينج نکا "جین یار لا
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 || یرمنو هب ناسنالا لغتشاام لکو اهنعزتربةبعانصل و ةعطلا ىهواذكه تفرح ن الف لاسقب رولوا تفرح
 | كفر ین كالم امم یاكنب رخوه لابش روید هتعنض مهو زاکبهلمدآرب هدننزو ربما (قب رطا) ةفرخو هعنص

 || ياق لات رونید لیک هیلق وب هراد (ضارحما) ردیس نکن همین ریا نب هللادبع ندید (ضی راو
 || هلی شک هزبم (ضارجیل )ر دیا لجرزب هدننزو ناص (نافرح) تاحارطا هب ساقی لیلا یافضارصلابح ما
 کو ضو هلامیماذا لجرااضرحا لانتپ ردذنسسانعم قلوا ناوارف بوکوا هلغلوبتکرب و ایلام كمدرب
 || راهننازعم لا زاکو بسک ب وکچ كما نوحالایعواهلرهاذا هتفا فرحا لاقب رد هتف انعم ق ملف رای دقانو

 | لاتبنوتسلوا لباستم هکلک رکو هکلوپا زکرد هنسانعم كلا اجو ضوعو هلایع ییعنکاذا نالففرحا لاقب
 || هبناجرب ی لغو هرخاذاهفّرح لاقب ردهنسانعم لیدبتوربیغت (فیرعلا) رشواریخ ىلع یزاجاذا لجرلا فرخا
 || قاق لئام هفرطرب نو هنشسنرنو افزحم هطقاذا مةلا فّرچ لامقب رد دنتسانعم ابا عطق برو ئ عب فرع

 || تناجیافرح ىلع اهلج و اهلیعیا بول قلا ف رحم نوعاط توم ہیلع طاس ثیداهنمورد هتسانعم ||
 | اسان لودخو قيم بولبکآفرغوط هفرطرب فرخلاو یارصالاو هدننزو باشبشعا (فارب رالا) فرطو |
 | تازاخو تافاکم هدننزو هلعافم (ةقراحلا) لدعو لاماذا فّرحتو فرحاو لجرلا فزورحا لاقب ندهتسانعم |
 افرام لابقب ند هنبسانعمقلقوب هلبالیم ی هرات حاّرجو هازاج یا ءوسب هفراح لاقب ردهنسانعم
 || تهج کای وکرونلوا قالطا همدآ بیصن ومو رحمو تخ دب هلیس هنن لوعفم ےسا (فراحمنا) فارعلاب هسیاقاذا
 | عونم دوذحم هداروب مورخ دودحم یافراصت لجرلاش ندیلباقم دوعسو رام ردلودعمو لامع ندقزر

 | غغ ىا ةنفقرح برض لابقب روند هنشاب كنکیکه حوا هايف نفاقو لناح (ننقرطآ) ردکمد تنهلا نع
 | قفوط پوبرواف ندنشاب تانکیک هوا كکشاقجاق كشارفیآ رولواردصم هفقرحو ثلرولا سآر یا بیا
 | زد بم هنش رّوصت یرلنابیس هغیص عج هداروباسهفقارع نخ ا اذا نات الا راما فقرح لاق ردهنساضم

 | هلی زسکكفاقو ی كلاح (تسففنرطا )ردیدآ كج وب كچ وکو و روند هب هباد قبرآهدننزو روفصع (فوقرطا)
 | هی همه نالوا باوصر دغه ه٥ وب نکآر دبف دارمو هدننزو هغقنرح هبا همچهیاز (تمَرأ) رونید هب یراقرودون
 | قالا بابلانم افسجل رفا بلح اش نوهنسساسعم كلتروكوا ییامرخ هدننزو فذخ فس ا) ردقلوا
 لاب رد هنسانعم كمك بوقآ یرغوط هتعسرب دولو هداوهو هتنسانعم هلوشرود هتک بفسحو هاستناذا

 اح هافیح هیطا تفسح لا ردهنسانعع كوا یعسقنالن فیبحو فسحو یزجاذ باها فیبج
 «دضحاذاافاسحوافسح ع ززلا فسح لاقب ردهنسانعم كم نیک هدننزو بارغ فاسحو فسحو تسرجاذا
 عاج ندزرادعام ندنراقولب وا كنوناخو اهقاساذا غلا فسح لاق رد هنسانعم كمروس یو نویق فسحو
 :ردهتسانعم قلوا لیلذو ردقک بوشود ندرابتعاو نیذخعلانو د اهعماجادااهفسح لاش رد هثتسانعم للیا

 هنسیدنوکو داعرخهابتو دساف هدننزو هاك (ةفاسل ا) طقساو لذاذالوهصلا ءانبلیعءیشلاونالف فح لاقي

 زوتید هزاودعو هنیک نالوارمعمهدبلقو .دساسفلارقلا نمرثاننامیهو هتفاسحالارخلا نم یطعبال نالفلاقی رونبد
 دوتید هنس هروب شموکو رونبد هنس هبقب ماعطو زون دهب وص هجزآو ةوادعواظیفیا ةفاسح هبلق فر ما لاسق
 لای هنو ر دفدارم هدل وا یانعمیکیا هلبا هفاسح هدننزو هنبفس(ةفيسلنا) هنلاصسیا ةضفلاةفاسج لاش

 هدننزو راما (ضیسطآ) نذذرخأم ندنسنانعم توادعو ظبغوب واهنجاحضقی مل ىا هیضن ة فيس مجر ۱
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 ]| لامقبهلوازنغوصالصا هلغلوا ناوارف ی وص هکر ونید هیویق شلزاق هدرب ولشاطو ید تاوارکذ هکر دردصم
 اسب روئیدهدولب هبتفوب هدشزو هرغ (ففَس) ةرنک اهژاممطقتالف ةراعلا ف ترفح تناکاذا فیسح رب
 | رد هثسانغم اه! ترو کو نیکب ورا رقیپاق هینکوب ثامدآربلنتتف (فسسط) دقيقردياححسیا ةف ءاعسلا ف
 نیامزخوا هاب رسک تان هزمه (فاس>الا) كسحو نجااذا عباراباسنلا نم افسحب نالفل نالففسح لاسفب
 ردن ان انعم كابا شارت ین (هفیتما) هان هطلخ ادارقلا فسج الان ق ردهنسانعم قفاق هبامرخرک

 لاش رد هننماضعم قججوا توبلواف ندنرب كوب و یوت هدننزو لعفت (فسصلا) هتلح اذاهبراشبفسح لابقب
 ]| لاب یهاعطیکیدشتب یلا هکر ونید هلاک ل وش هدننزو فس اتم (فسحتآ) ترباطتو تطعماذارابوالا تفسحت
 یسازخا كن هن سنز (ضاسخمالا) هلکال ااش عادنالیا فست لجز لاب هلوا زیا كرت هنسف برم ۱

 هک یروف هدننزو فشژ (فشلعا) تتنتاذآ ؟شلا فسا لاش رد هلسانعم قلغاط بولبربآ ندنرب یرب

 ناعیلوا یگدرک> لوق ىلع هام خ زکه لنت (فسلآ) .سباپ رخ یافشعص انمعطا لوقت  رونید
n 

 یفیدص



 س

 راربد مها ءافذح میهراب رع هج رک هدننزوءاکرتش (ءافذطا) روتیدهنفا رب كنیکافذحب و رونلوارببعتیس هغ رق نیک

 (ةفا دجا) راردیاهدارا یتسانعم مهبباذقب رطو مهبیاهزس ىلع هکمردیا نظر دشمال با یدصت هنزسفتهسکرب نکک
 هلغلوا هدرخ كپ هکرونید هغلوق لوش هدننزو ءارج (افذطا) ةن انعم تسا رونلوا قالطا هراد هدننزو هبابس

 هکلسیا بوشوق بوزود ییهنسنرپ (فب ذل ا) تفذح اهناکءافذح نذالاقب هلوا هدنزرطشاس؟هکاپوک
 رونید هل نسا نیس هدننزو زفعج (فحبرلنا) هفنصو هًایهاذا* شا فذح لاق رددنسانعم قمردلون ت قاق

 هنسانعم ملا سولف روئیدهنبرللوب كخلاب هدننزو رفهج هلی نیش (یفشرطآ) ةدراب یا فحبرح میر لاق
 هثب را هرمص كنس هقلح هرزو رونبد هنس هدرخ كئشزهو زونید هنیراشوق هود هدرخاصوصخ هراشوق هدزخلو
 یردرفم روتد هراهداس و هژرابتخاورب و هراناوتانو فیعضو هکبح یا عزدلا فشوح یوس لاشب روند

 هحالس نیز لافب رونلواقالطا هرا هغروبقو «رللوب نوتلاو نوک یرلک دتا نیب زت هن رزواحالسو رداهفشرج
 یتاتسب كر کک ابطالا نییالاح هکر دیمسا تابنولنکیت یرلکدید رکنک هدینرافو حل السلا هب نت زاموهو فش
 [فرط)رونیدهرب نیلاق اربط هدننزو ذغنق (فشرطاو) هلباه (نفشرطآ) نارد رانکتآ دیک یت روناوا قالظا ةنعوت
 فرح ىلع دعق لاقب رونیدهنسسیق نیکسکو یرویسو نب ناکو هنحوا كنهنشسنزه هلیتوکس كنارو یقه كاج

 یعچرونید هنسد روط یرویس یکن ال هدنس هبت كغاط لب لا فرحو اهدحو اهوفشو مقر طیا تيما
 هشرب ندیع#فورحفرحو ردقوب یربظن یربغ ندنشم هلکللطو لط كنون و هدشنزو تتعژوللک فرج

 قی رآ لوق یعرونید هب هقانولیا هجنا سساچو نوح دلوا عقاو هدنرافرط كنانلک یکے جو فا رونلواقاللطا ||
 كشر هدیکلو ا یکیا دیظعوا هلو زنهموا ةزماضیافرح ةقان لاسقب .رونند هنکو ین هثج دوخان هنلو نهو

 هایس هچهاربهدندالب ملس لبیقو رونید هنلوب وصفرحو زدشملوا هیبشق هنش هبت كغاط هدینهچواو هنیزاک

 هلق رعت لعفالو مسا سبل ییعلءاجام فرح هدنحالطصا نوت وضو ر دشلپاب ن دشاطهراق هکر دیعا,هرابنم
 رانارهش (فرحقاتنس هر )ردطوسم هدهبآ وک تک ی یصفت رددشاف یسادعام كس رعدو رد هلک نالوافّرعم

 هلا دبع نم سانلانمو یاتعتهلوقدتمو ردلمعتسم ةن انعم تولساو هجو فرخو رد هبحاترپ ندنسحاول

 یاهرما ىلع هنيا طرغ ییغوا كشلا یلعوا ءاَرمضلاال ءاّرمسلا ىلع هدبعب نا وهو دحاو هحو یا فرح لع

 تّسمو تم*) نعي راردیا تدابغ هرزوا دحاو هجو هبیهلاءاکرد یراضعب ندسانینع انکع*نیدلاف لخدیال
 سفن نیک دوخاب هرزوا دد رتو كش دوخاب زلبا تدابع هدنراقدلوا راجود هتیکبو هصخغ ودیا تدابط هدنتقو
 لوبق ندرکب یز یی قیقح دوبعم تدوبعو لوخد همالسا نيد قر هلوا هرزوابلق نانیمطاو رظاخ نیطوتو
 هداروب برعلاتأغل نم تاغل عبس ىلع یا فاش فاکاهلک فرحا ةعببس ىلع نآرقلالزت ثیدحایفو رازی
 هسخوب ردنغل هوکیدبیکیراتفل لیذهو نزاوهو نعو شی رق ندب رع تاغلدارمهکر دیعجج كفرحهکف رحا
 وشاس هدهسیایوتحم هرزوادحو هدایز دوخاب نوااب ید ردقنرهردلکد دارم قلواهحو یدب هدهدحاوفرح

 ندقعشیاب هنجوا شيا هکر دهنسانعم تلبازاکو بسکف رحو رذکعد دوجومو روشن هدم رکن أرق عبس تاغل
 فرح لاقب ردهنسانعم كم وچاکیرب ییهنسنرب و بسک دا یتاثلا بالا نم افرح هلیعا لج رلا رح لاقب ندنابع
 || بابلانم هفرح هنیع فرح لاقب ردهنسانعم كمك همروس هزوک هلبعتق كناحقفرطا) هفرصاذاههجو نه * یشلا
 هلام نفرح لاقت ردهنسانعم قلوا فلتیراد قمر بولارغوا هنراسخللام كنهسکر و اه اکا لوالا

 ردهنسانعم قلوا هغرالاو قلربا هبناج رب رد ییهردصم هدننزو سلجم (فرحا) * ش هنم بهذ یالومصنا لع

 | یبکف حفر جو زد اص ەد هنیهخوهدنون ییتهوفرصمیافرح هنع ام لوقت هنمو رولوا ناکممساهدانعمون و

 لافب یکهاکنفرحاسو ناکد زو شید هلح ینیدزوبب بولی و یغیدنروب بوشا بودبا راکو بسا كمدآرب
 | داشراا بح هيف تلاح (فرلا) فرصت و بلقشی و هيف فز ىذلا هعضوم ىا هفرتحو هفرحم اذه
 نسحولهس نب یسومو یدجویزدبو هللادبع نب نجراادیبع ندنی دحرد هنادیرلکدید یخ هرت هکر دیعسا
 یعخكناحرونید ید هفرح رونید هغامورح فرحو ردرلبوسنم هنعیب كن نویفرطا نوبدادغبلا رفعچ نب
 یرالوا لصا بو تخم دب و مورج كني رب ندرانآ نعي هتلبعنم یلع دشا مه دحا فرخ ع لوق هنمو هلیرسکو
 هیهشیب و هتعانض تهج نالوا قزررادم هلن رسک اح( ةفرلا) ر ولك لقناو دشااکب دب زا ندنرالوا جاتحمو زیقف

 تعنص هد هراکو لعیکیدلیا لاغتشایماد كمدآرب اقلطمو یکی راتعنص قلیهوابو تطایخو تباکز وند

 ید یس هلوقم كلکنوزب و قلقواف لاطو قاز اغسب رولوا فرصفو لئاماکااادارن ز رونلوا قالطا تفرحو



 ر
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 بولآندنورب یخاوص هدقدلوا شنکاج هتسخنالوا شارف بح انص یصیصخت هفتا ازریدهفنا فنح تامهسلیاتافو
 ]| ن رکدتا لی ر دیا مورخ ندنسهرابلحورحجو ندنفنا یوركصِب رمراب رعدوخاب ردیاب یاضق كلرمرب و
 | تا هتاما ندا ناب یراضعب وردیهاذ هنفیدلوافرمصتم لعفندنوب نوب وغلژکا کرد حراشر د قبه
 هرزوا تب ردصم یظفل فتح هدرلنو و زدلیلقر دکع د هغ فتح هک وق هبف فتح لفلوموراب دلی تیاکحیتدورو

 | دفتخ يح لانش رولوا فصؤةغلاتم هتععک نالب هدشزو هرم (ةفتطا) ههدنکبس هفناتوم تامردیوصتم
 | سزافو رطاشردورعنبعیر یا هک فضسلا نب فتح ردندباقلا هدننزوریب ز (فیتخا) ةلدعََأ مالاساک

 كارو كاع( فرا ) ردفوز تخ باسن هنوعجنب دب زن فیتحو «دتنزو رفعح رد فتح لوق لع ردروهشم
 | زواوردصم هفرتحوةر و ةنوشخ یا فر هنیع قلا ضب روند هغازقو هکادرس نالوا ضراعزوک هل
 | هدننزو مردن (فزهلا) هعزعز اذآهعضوم نم هفح لاشن هنسانعم قرص بول لغراندنرب ییهنسنرب
 | هرکس تن هثلثم ئانو یرشک ك لاح.( فشا) دادبناذا یدبنم فرح لوقت رد هنسانعم قلع اط بولجاص
 | نوژوا هدیشنزو روفصح (فورح)رون ید اب قرق هکردتغل هدنراظفل تو ثفح هدننزو فک (فشخاو)
 | قزملواسرکسو زسجاغا هکر دیعچ كن هنح يخف كيجو كناخ (فحا) ردیدآ ك جوب ر لوب ندهجنرقولقای
 | بقعالو شخ هبف سل دلج نم سرت یهو هتفج هاقتا لقب رارونالوقراب رعهکر وند هنا قلف شل ژو د ندب رد نامه
 | روشیدهلاهسانالواندهمضت کردنغل هدنظففاحهدننزو بارغ فاحا : هنس نعءردصرونلوا قالظا هسکوکو
 | لاق رده انتم كلبا ر اتخا نوه سفن یرنکی هننسنرب هدننزو لاعتفا ( فا ل])رونید هنسبتروق نراق | هوم قطع ) هنیز بل لصا ایت یا افوجه دجو لوقت وند همدا ناب رغآی زوټ یتلوق (ضومجت]
 اذا ءیشلا فصحا لاق رد دننسانعم كمکچ بویلب وط هنفرط یدنکی  هنسنربو هصاخسا اذا "یشلا فتحا
 (فجاصآآ) هنع اعفلظاذا اذکن ج هنض فحا لاقب | زد هن سانعم كلپا منم ندکلسیا هندو یسفنو هزاح
 هضراعع امنادو التاقم دفع بحاصیا افجاحم لبقالاقب رونید هرواکنج نالواولربس هلیبس هيب لعافمسا
 ردهن ساتم قلق ع رضتو زاب هدننزو لاغفنا (ف اه الا) ضراعمیا فجاحلجر لاقب رونید همدآ نالواهرزوا
 یراک رشید هب هغ ن شخازود ینارطا هدننزو خرحدم هلی هججملاذ (یرذحا) عّرمضناذا لج زلا فو لا
 روند هب هنسسن نالوا هدنزرط قوچف هدنشاب كنس هناد امرخ هدننزو توبکنع .(توفرذطا) ردیلس هبنک كنالثرص هدننزو جربز (فرذح ما) ولم یا فرذح ءانا لاقب رونید هب اقولطو یکی راقنرطراوط شارا بق
 طیسفیا توفرذح هلام نولوقب راردیا هیاکند هنسن زيجات هلکنوب ورونید هنسب دنسکق نرط لوقیع
 | افذح هفذح لاش ردهنسانعم كمروشود هلنوکس كلاذو یف كناح (فذطا) ءىش یعدرغظلا ةمالقوا
 تبولآ هجرادنقمر ندراب وتو ندلافصو جاصو رذندنوب یراربعنفذح كنوبقرصهطقسااذا ننانشلا بابلانم
 | هفذحلاقب ردهنیسانعمقغآ ك نكد هیسکریو هذخااذا هرعشنم فذج لاق ردلبعتضههنسانعم كمر دیک
 ردهنسنانعم كع رو قرانا قیصقیص نراعدآ لوق لع ك روب قر هداني وا نگو ینوانابو اهبهامراذااصلا
 فذح لاقل ردهنسانعم كمرو ششخ همدآرب و هوطخ ینادنوا هرگو هنج كّرخاذا هتشمق فذح لاق
 مالسلافذح لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلدا فیفخو مصق بویعازوایبحتو مالسو اهبهلصوااذا هر اج االف
 هب ینسک الباب ولی کن دنس هلوقف نایتخسو نوکهدننزو هساک (ةفاذآ) هب لوقلا لطب لو هففخاذا
 هدننزو هرم (هفذح) ماعطلا نم ئت یا ةفاذح هلحر یفام لابقب روناوا قالطا هکجهیب هجراد قمر ورونید
 هقاذح) یدشلبارارکتیوب فاومرونیدهنوناخرودوب هدننزو هزمه ( ةفذا) ردیعسا یسرف كرفعج ندلاخ
 هفیذح) ردندنانابقاذطا فس واننا قهماو دم ندنیتدحم ردیعسا نطبرب ندنس هلق هعاضف هدننزو همام

 دژاو لسخ ناهلان هفذحو دییعنهفذخو سوانهفیذحو ؛دینسانّهفذح ردندیماسا هدننزو هنیهج
 رهنک مان هفیذحرکید قردبلوا بوسنم هبهدلبو دجو با بولوا ندنس هلبققراب یی ریو ندنسخ هلببق
 هلبعافت و زجلوش هدنح الطصا ضورع نفو هنسانعم قاز رونید هنمولط بارش (فوذحا) راردنذنانعصا
 هک لوا شلاق یعافم بودیکن ل ندنژ نج نلیعافءالثم هلواشغلوا طافسافیفخ بس ندنرخآهکروناو | قالطا
 هزاتهدرخ لوق لع هشوق سنجی هلنبتخف (فذا) رربد فذح هکلیا طاسفسا ینآرونلوالفن هنو رج نلوعف
 هدلحم مان شرچ هدنننع ضعبلادنع ردصوصخ هننالو زاجج رولواهدرخو هایسس هکرونید هنوبقسنجر و روند
 رولوا لوک او كچوکهکرونید هي هغرف واردرب و دواوا هدرخ یر هثجو لوا یرافلوقو یراسقریوق رواوا

 « نیا



۰ 

 س سس

 ناکلاومو ضرالانم افوجاول رن لاش روند هر دوقچولقاروتواوزود تن هنفاط یکی یب هنرواءرد هدننزو
 هدنضرا كنموقداعو ردیدآ عضومرب هدنسهیحانناعو :ندیبنپ را دارم هکر ونلوا قالطا ترا كابن او . نیما

 هدنیس هکلوا سلدناو یدنلوا رکذ هدنسس هدام جک ت یدیاردیا تیاچ هیسکمانراجیآ ی
 تبیان هعوقیلااحون انلسرا ا رکن دیدآ عضومر هددارمضراو ردیدآ عضومرب هدهینوشکآهبحانو ردیدآ یاسر |

 فوطابرمط (فضولتا برد] ندعضومررپ هدنزابد غو هد ەچ یتویمینموم انو انو هدنریسفت كنسهعرک

 لهاوردب یوا .دیز نب راج ءاشنلاولاو نوبیا خرعالانایح ندنیندګردعضومر هدهرصب هببنزو]
 كفوچکلردپ(یالسطافاوجا هنر اقاتواو هن رانهاکرخ كنب را ەد وب وو ناو نعي هنب رللاع طاطدیفروغتیالو

 تل دازپ ندلیلفوج هدننیدح رخ الالبللا فوج لاق عما لبللا ئا السلا هيلع بلا لس وبضاوردیچچ |
 هلن نراق هلپسهیش هیت (نافوجالا) ردیساخوز رج ندلیل ناسلوا ضرف یرج قلا نعیندلیل سادسا کر لب ا رخآ

 نونلوا یالطاخل ]وب هلن ھف (فوطا) حرفلاو نطبلایانافوجالاصانلا كلها لاعب ر روناواقالطاهچزف !

 یییع هدنحالطصا نویفّرتصو نود هنالسرانالوا مظعیسب نا (یوجالا) ةعسیا فوج منطبق لایق |

 فوجا ءانا لا د رود هیهنسن شنککو رونلواقالطا هب هردلک نالوافرحرب ندتلعیورح هدنطسو ینهیلنعم

 سنج هلبفیمخو دیدشن كناب وحو روسشد هي هنسنولنادیمو شډکک یخدوب هدننزو نوک (قوطا) منساویا ۱
 یرافرسزواشوب یصاوذعساویاهافوجولد لاقي روید ههغوق شیکک هدشنزو ءارجب وا میت قلاب
 قعاجج هعی زن زماعیب فوعو هو عمو ةغزاف ىا ءافوج ةرچشوةانق لاش روید هنسلوقم جاتار سو شماقو
 اذا هما هنعط لا رولوا فصو هبهنعطب نالوا شاسیا هنسیررحا كيورضم ( فال ا) ردیدآوصرب هدندروب

 ]| شب هیرتسک لوخ (ههاجلآنافیج) رولک شاوج ییمج ةرعق یا ةفئاج ةغلت لاض رونید هر نی ردو فول | تغلب
 کد هکر دیعجج تتهفئاج(تقاوَب]ردربعم هلناونع اذک ف تاجو اذکف اجهلتفاضا یرب هکر باما عضوم
 ةراقجوبو رب هجروقح دن زوضعنالوا جاوراءاکرارقهد نران زا تلاویح و ناسا سفنلا اوج ر یو
 فوم میظعلا یا فوج لجر لا رونید هیسکنالوا فو یظع هدشنزو فوخم (فوجتآ) رونلوا قالطا
 هیفیا فوج یشلاسقب ردیلبافم تعصم رونلورببعت قووق هکرونید هیهنسف شوب یچعا هدننزو یظعم (ف (فوج)
 ققروق و رو وهلواشمهچ تبولب یسردقهنط) ۱ قارقا زقاخودجالا نالواهدیراقایا gt هبهلاد لوشو فت بو

 رونسدهغلابی :رکددد یف یقوخجد ول هدنشنزو بارغ (فاوج اوطا) نابجهلبلقالیایف وغ لجر لاقیروشنید هغدآ

 لزنلشیا هؤز ق هنعطو برضوا سک ترمه (ةفاجالا) اوونید هننلآ تانجهقراج هدشنزو ی
 تفجا لوقت ندهنسانعف قمانق بوربوح ورکی ونقو هفوج ا تغلبادا هنعطلا هتفجا لوقت ردفنتسانعم

 هنعج لوت زد هنسانعم تلشیاهورجا ی هبرتضو هنعط دو جدول هدشزو فوخ (فوطا) هتددراذآ بابلا

 هنا كنهنسنرب هدسشنزو لاعتفا (فاتجالاو) هدسننزو لعفت (فوجلا) .دفوخ امتخلبیاافوج فوج ا ةنعطلا
 رد هنسابنعم قلو فوجا قربر (نفاعتسالا) هفوخلخد اذا هفاتحاو .هفوج لاقي ردەنساننعم كليا ذوق

 یقوعسا لاغیاکمسا ادا یللا نابت لانش ردهتساسنعم قلال وو فوحا هدجواذا ناکلا ی اعسا لا

 رد ةنسانعم قملآ قو ندهنسنرب هدننزو داهنجا (فضاهتجالا)ردیعما لجررب هدننزو همام (هفاهج) لصالاللع
 زوئاواریب»بهشال هکرونید دنسهثج ٹیم شقوق هلی رسک يج ( غی ا ) ارشک اذخ هنخ انا * شا هجا لا ةت

 هلی هنیدم هفیط اوذ) جارادقو تیلا هثحیاهفیطا نمننالاش رولک فایجاو هدشزو بنعرولک فیج عج

 نفک هدبتنزو دا دش( فایلما)ردیدآوصرب هدننیفکم هلن هرنصد هدشنزو باک (فایج) ردعضومر هدننسوبت ۱

 تفاج لا ردهتشانعم ققوق كب هشال هدشزو دشنزو فيج (فیلا) هنسانعم ماسنعم سانرونلوا قالطا هب ی وص

 ردهنسانعمقفوف كب خدو هدننزولاغتفا(فایتجالاو) هددنزولیعفت (فیبت ) تشنااذا فی فيفا |
 ردهنسانعع قعقروقو هپ سضاذاهفیج لاق ردهنسانعم قمروا فییجتو تنا اذا تفاج اوة غیا تفیج لاسق |

 ا ءالى اا ید عزفاو عنفیا فیحو انك نالفهغیجم لاشردهنساتعم قلادقزوقو 1۱

 فوخلجر لا رو شید همدآ نیلسبلایعولها رکج كما بوشلاچ «دنزو روفصعهلب بقوفیات (قوزفارا
 برعلا لوقتو هلیمص كناح زدفوتح عج ردهنسانع» توم هانوکس کو نصف تااح(ضتعا) هلابع ىلع اکیا

 قرجالو قرغالو برضالولتقرغ نم هشارف لع ىا هيفا فتح و البلق ةف تخ لاش و هفنا فيجن نالفتام

 هدر تس دوخاب .نیکشود :قنینوارا ها هت راعو لادم قزحو یقرغو برضولنق عير مل6 مدار یحی |

 و



 تو رب نوت شورا دا لول یرافااو یارو مازرخآ ناف سا ناله ۳
 و كنەنمىئ د رهو روسنید هنسهجرابكمتا یروفزیسقناق هلب مسک كب بجا فلا ر وجيد همولط نیعاباو

 PETS NETE للقو ةعامق(ئا هنمتفلج لاق روند هنمهچرابو
 e دير مقام بتکیرذفو ده علج ادبعلوق هنمو رد اج هد هلیصفاثلوج,
 و اسپنعاو تللطقتفرحو انما وب یاتفلد- لطاف اس دو نا ةر فتكا ا

 تیم هک دزوکی دم بس بنا اب ادب ناو لس ترم لعرنوما ناوبدتیاک
 خاک کاش یا هکیدید هدننضهیزت ردیاروپ شوخانوانفتیاغب یسو دابو پو زاب وزاب

 EAE ا ارگ تدفرظ خاص ینمطقو بونول مجولتاوآ هو زوا نیغاجای سلف |

 | نا بنز هفتم ید لوید وفا بوخ طخ دعد نھ هلیتسح |
 فلج لانتقب اردهسانعم قوا شان قلم هسکربهنزو هنارک فالج او) هلیتخف (فلل) رونی هب یرد

 سه یراق وب دو لفلخو .اقیلج ناکاا خار باسبلانم ةفالجو افلح روا |[

 غ( ضالبطا) ودب نوک صوصخ هب هود هکراتتخل دنظ ها هفرح هدننزو ج هست هلو امار نبا :

 هاب كوكب سک عربه (فالح الا )ونید هیمغوق كلوب ةدعنزو یرابخ ( قالا رونو هبا هدو |[
 1 زدهتسانعم كنرذنکتورض :یزوح ان دز 1

 زا ناما الهو هانی امو او دیدلوا كلام ماا قاغاروقو .قلتیف هکر وده بسكن وش هددنزو ظعح ||
 یل رت شعب ندنناوجو فارطا هکر وسنید ةینسف لوشو هلاوماپنوسلا ٹلهذ دق ناک دذا فاحت لحتر ناب ||
 دنا دقبر کر ون هبنتسنلوشو ناو ذنخدق ناکاذا تفلح یش لا او شفلآتولی رت ||
 ر قوت هذ نرو: لک ۸تفیلصلا)؛ثیقن هج تما ذا فلش لاف هوا ناخبا |
 ف قفا لاو لاومل نیل بم تا اذا اغا لک تفاج لاشب زن نان كاتا دبنو لاله ||
 فالو( هدننزو لیافش ( فقاللما) روند هناوتاو لواذمعهلبس هی لعافمسا ( فج ال ونی هیدنس قلش ||
  قاتیقوقاروقندبلالهاوانف ب وشاومو لاومانوت ردیمجب همی هی ی :(تفلدبلاو) هدندنزونفس ||[

 | erm اته ل اومالا فلق یا فل چو یقلجوت شال نون لاشب !زوتید هزالپ
 و نیا هدننزو طالع (تفدانخا) ,ذیقمدال افق ان مایعط لاقلارونشد هک هب نتف :

 ان قالب زون ەى نالوارروي قز ەذا و یزازوماو !نونبد نومو هناسن ازهیتنفا |
 لدقرا هکر وند هعیراجوهنقالوشو تر هرو دوز ولوو لاتو یمن دخشک |

 )او) هلنییقق FE رم والو ةفدانخةما كلذکو و ظانیسیاتفدانجیو فدان ۱

 ]اش ر یر ید فب لام :مروخو لبم ىا نیز تزو |
 دوم .ae G ماقول هلظلو من نا الماس رظنهتفنح داش هو. زاجنو

 هرزوا هجو ی ولت وحی روا کوی یا ككك بد ضنا اکو دز وا
 اسکله قاجار الات :هماض من اوهبقشدحا لود رو لا قوهو اتفیبهیف لات" ! نوید

 E لدعولاماذا ETE ردةننمانعم كلبا لو دعو لم ندی رغوطو ندمخ حد |
 دغو لیخ ندمعب اةلطم فابنج او لدلصوصخ هکلیا لو دع نیمج هدم تیضوذضاخ لغنجم
 همش و اسفنج :هقدابطاذا ان الففنجا لاسفیرب هلسابنعم یو لام نادقحن یتفسکر فانشح او :نسللهتسم

 کوکو قلا نجل ئام یا فج اوه لاین روند نیس یا لویغ ندقحر دنصو هدننزوارچسا فن الا
 کا و هعصهرو زا یشدج | لخ ادروازتبیازبفیخ میر لاضیرزونید همدآتالواثکوج هيو رمان

 ی یک لوالام نی ملل اقوام )رهنما فال نویسی
 | تیر كلی دیانالیم هه جاغ بونلاص ةفر طه هلافط لوح( ناسا ) لئام ی نفت مصخ لا نونبر
 | دنا حاولا مانتو باک, (یاسلبا)_.لبمیف لا ئا اب لجن لاقب نی تکا اک
 هدنیزو تراب نالو هدننزو رم (یْسطا )قله اهبناحم یف ىا حق فانجا ی لامن رادهنسانعم فار اوا له

 RE عهای هر نزف درج شبی و ندراجملن EE رهن هاو

 هدننزو

 ون خراب

۱ 

1 



 روس سس
 وب یوم سم ةقلم ته بت

 بو هلی نجیب ةو قت e رف هنسا تعم هلجي بهو وند هب ةغوقئلوش

 ینجروموط لوټ لح هغو يق تنکو چاغرخ لب كح )لر تعا عطف قلف مج |

 | ند جاتا نالوا رت مرم ابف جو هوا راغب یرغا 5 روند هلاق شازود ندب ردو .رونید هتب راز نەپ وؤ |
 هلو شلوا منزل مغوق بول کندن رول هکر نون ډ هت هر انا لون شو : ندیمسا یدج كن هسکمانغط

 تار روند ۰ حس نالوا قاط ہنس هلق لبا لصموا او ینافربپ و نونبدهطاوق وب واندنکوکامرتو ۱
oR a ASAEبور وکی  

 هایهخ كيج ( نان ا ىجا لام فحوه ىا نون هنآ نابغه نہج هنجالصاور ̀ بوە ەزۈك |
 هدننزو فا بارغ (زبظلا فاغج) تونل! مارک ی رلتعاچ روتا ق ااظا هت زمایق جک هلبارکب هلیسهیند نیو
 Ra هلیبه-یاح رد لغشم یضاومرتطلات !ةزئکم هک دسر وند مه خو دسا |

 سس و را ۱ ۳ و SAE 4 و تو هدهلبا ۱

 ۱ همین جم م زوریبتو ی
 ویدتنی عاقل یا فت ضر! اول ل اقا ںواوا بدر اادضا ہلکی د ہرید کنان رنو او رونو همواشیکک ||
 مدار هدننزو ج اهچ ( فلج اق ا) انہ مآ فع لج ر لاش رونید ۸ص شوک وقاشکیو ةدهولااذکو || "

 هکر دهگر«دازرطقراز هل رشک ات( اطل ا):كسانلو تاتیهیا تاون فج نی لو رونی ناو تشبه |
 نا مت روت یاو زاد نسوز ری ۱

 Sa ag EW قناص قو بر با نیت لااا |
 ی هطروم لوق ىلع نکس شوق هدشنزو لر فیت ) هاذا ناسنجتو اضيفت ةف لاقب ردهنشانمج |
 نشیمنن ادا اطلا فق لاتقب ندهنسابشعم قیغاتلق تواس وا هتوآ یرب هل ەن روت بوک ى رادا جاچ نۇ

uيک وب روت کر نمد واهه لی رزق اف  

 ERE یدزبس ياش الو هداتنزو اما فاش قیا فن طالب
 بق ك ةنسنرب هلبنوكسا مالو ف كيج (فللبا) ا ن یو نان |

 بواروبپ بو ربصنتعوم كن ەتو و هرم لاوالا بالا نما بقا ثلا الج لب م قوت |
 هو لیضاذا فیس دق اج لا ازد نب اضم مروا هو هفارج م دغ اج لاو دما تم قلم
 (ضولجتاو)هدننزورفما ( جلا ) هلص تبلاودءلقاذادغلذ لاقت وذ هتان قفر وقندتکوک قاب نیو
 | موتتلادفرحااذ اول عم وخ لابتقم لوند کما شفای نوزفق زوی قولنو رواج, ەنەنىن شایوط خولك

 .رواواولم هل ەناد ەر نک ی راو. I ی جو
 ی بس چک اچار هيلكس قا و ناما رهت نب

 ذفالت OF اتش ةا لات وای وزرا ج یرف هد ی
 مج ر قرص نیر هر و ۱
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۷۳۶ 
 س

 رود هتغیزق كعاو روید هلبنموق یک ل اون یدازوا و هل رسبکجج (ففرطا ذرا روبلواقالطاههغوقو
 ندنعلب وا تكنهوذو رد,دآ وضو هدهماعخ دو یدو ا رکد هکر روتسد "هنتمالع هفرح هدتسرو هفرع (هفرطا)

 هبهاشن یراکدیذهف  ناساوازکد خورم ارو لوا تمالع هلَمعب هرزوا یتلیوا + دوا بوبلوص ییسبردرادممرب
 (فرظااروضد هنتسبا: كتاب مانیافا دوخت ارتا یراکدید طاجهدشزوربما (فب رطا) زوبشد یهود شعلناشن
 زد اجد هلبعص كيج هدب :وب روشید هری نالوازمارغوانوصلیسو روید هنن زو | هلدزوآ هد" درعا لب يک كيج
 مهار نب نبا ترو ورا هډنع و ردع ضوه رپ هكنب ب رق هنده كلذکه دن رق هکم هم كاج (ف رحج)

 ندهرب یجادزاق نوصلسو روند هنلا تكغاط نیا ا فرجو ردیدآعضومرپ هددماع و ردندازوا ترا

 ٌضرالانم هتفرم هتف و لویدلادتک | امونهو#راه فرح ىلع یب :نالف * لدلاهنمو رولکفارجا یعجزونلواریمت
 وهو [یرولما) ء هدنلښنزو هرحعو هدننزو هبنعردهفرح یجب روند هرب :یرلکدتباربیهترابیخدوا هلنیتعص (فرطا)

 هنیوصلبس نروتوک بورویس ییلکهنکواو روند هرکی ییگشاو وسکخ هنککرا كنشوقهو دو رونید هراجهدننزو

 نالا فرجا لا قیردهنسانعم قعالتوارافلتوا شعشمراص هن ربیرب هبهود هلبرمسک ك نەز (فارجالا) رونبد

 :فراجتا) ارج لبس هباصااذا ناکلافرجا لاقب ردهنساضعم قمارغوا فارجلیسرب ږ و فرا لبا یراذا
 تکربوا هدنلامو هوانا لی اب تک الصا هکر وضشند هدا تدب ب لوش هيس هين ۾ لوعفم مسا

 هراوط لوش هلیسهبش لعاف مسا (ف ضّرلا) هلام یغیالو اربخ بنت الیا فرا لحر لاش هبسلوا

 تبهذاذا فرم شیک اسب وا شال لۆ ر همو فی بودیک یرثا كلزونس ندنندب هکر وسلوا قالا
 اب رطضم الننه ی وا اف رج« نالف ءاج لاعب دوضید همدآ مادنا ناشی و برطضصمو لورهمو وزیس هماع

 اروا نیمو سدج نملیکو نسنزو ی هنسن قخج هنلواارتشا هل الث تاکرح كيج (ةفارطاو)(فازبا دا
 | ناکالیکمردبقلا لوهسحخیا ةنلثم هفازجو یازح رس لاش رد رعع یمراف فازک.روشد هب هلا هلتبج

 ۱ | هفزاج لاش رد هنشناننعم قعاط بولا قفنا,انغیکمسلیکو نبمنزو هدننزو هلعافم (ةفاحم) نو زوموا
 لهجو لوا هیارشو عیب ناسناوا دقع هلبتمج فازج هدننزو ریما (فت نطا) سدحلاب هلماما نا دفزاح عیبلاف
 همدم دف راب كىسلا داص م لاق روتیدهنغآ قلاب هدننزو هنسنکم (ةف رج رجما) روتید هش نانلا نانبلآ
 هیدنکسش هک س یدح قدالو هدشزو روص (فورطا)۰ هنيا عم هایصرونیب هبییوآ همدننزو .دادش ( فا فا رلنا)

 هارتشااذا ؛یشلا ف زاچا لاف .ردهنسانعم قلا هلیقبرط فا رج یبهنسدزپ هدننزو لاسعتفا (فآ رتجالا) روئید
 ۱ كوج (ضملسآ) دقت هيف فرصت لقب رد هنسسابعم كم ترۈكو ا اب هنسنز هدننزو لغفت فرار افارخ

 1 نم هوقم حاغاو هعرصادا هیلاملا بابلانم | بقعح هتعح لاقي ردهتسانعد قلاح هرب هلن یکس كن یعو یف

 روضد زۆ شد 4هشوتودازنالوایرادعم كج هنویعرآو اه اهغلقاذاهرماا عح لاعب ر ردهنسانعم قمر وق بوکج

 E هن سپک نوزه (فا مجالا )هيف لضفال یذلا توقلا یا فمجیوس هدنعان لاق
 ددهتسانعم قمرا وق ب VK EY ار هدننزولابنعتها (فاسعتج ال ا) .هعرصاذاهفعج الان ردهنیمانعت
 فاعطلو)(فع اط) تعلتفاف اهعلتقا یا تتهجناف هری !فیتجا لاتب ربعواطم ندفاصتجا (فایمهالا |

 | عج) فا اف امجو فعامجلبس لب رولوا فبصو هنب وص لبس نرتوکب وا وق لک کوا هدننزو بارخ
 فذحیهددشمیاب روند ی ای زرد ةرتشسچلا دعسان وع کي دیهسا كن ند همسفر و دنع هدننژ رو یف کد

 «دنعارصم 3 اهضعبلیخاخرا زا ذب ووشك هاشم یلهابرجاناو هلبقاط !ثبسن یابهتیب + کس

 ۰ لاو یو یخ رایج (ةفجاو و)تیفا) رادپد هفوقرم هلق ردنا ناسا رم ندنطمل :ینعجعفاو

 | مهم هعا جیا دفخو سانلانم !تفخ ءاج لالا روننیدهرنفکد دع لوق لیع هب یتاسناتعاسچ هادا دش

 ۱ هرکس كيالا هقجو ابعیجو لج ئا ةدحاو هفجااواج لاش ردهنبنانعف هلجو بههفجوا اراک دو

 | بویلب وطی هنسنرب فحو هزرهیا بک لا ةف تمجسلوقت نود یوروک نالوارداص ندنراتکرحو شةنج
 | هرز (فْفحا) اهیاوبهذو اهوعجاذا لوالابابلانماشج مهلاوما موفلا فج لاقي رذهنساسنع» كمرتوک
 ۱ ردهنسنانعملم زدکرب و هسحاذ| هم لاقي ر زد هنسا عم قموقيلآ و رو دهنستار :Ker f ولهدنیزوآ

 ۱ لاي رددنسشانعم ردنودورمکیر هود هلأ ىلع هلیفوخ تراغو بو هعجادا « یا لیفج لا

 | ينزعجص هدننیهجبرد لینک و بوشپ رک هب رب یر یرل راوطو ةراغ)!ذف خدا لب دراذا ل لا فیغ>
 سس

e 

 هبکبوهنویف لولب ربو هبمو د لولب هلپ سسک ك مج (فررجا رطا)اهتدالو دج هزواصت*یا فو رج لماج لام لاش روتد

3 

 دم

 تست



 بوس مر تی

۷۳۳ 

 هلتمج و رود هشنوقشلفرف یدانق/(فو بهم )اطبحا ةربصفیا | یداوچ ءایظلاهب روند هرانارمحو هرلکیک نانا

 یردخا واسهرصقیآ نینکلآ فودحملجر لایترونلوا قالطا تکا فو هددآ, هصق کا كنىاوئا

 (ینادلباو)هلبدم فلا وی كيج (قارلا) عراک/ا عوطقمیافودح قز لاف رولو افضو هبمولطشسک
 رود هرازمو رق هژنیتعف (یدطا) نویی دنا بوتلو رونلوا قالطا هنجنع هل اه (ةافاداو) هدننزو یراپج

 یزغا لوق لع نیعلنروا بونلقاسق يرغآ ندنا ویشمو زددآ عضومربوربقلایا ی دیو
 ندیا لک نا رثیدآ تاسبتر ضوصحهنع فدحج کم ددراضعبو یک حولط قچآ یرغابروضد هپ دردن

 دا جا )رو سند هنس هلوقم كل شاضو راخاب لوک تاللا ندنانورمشم فدخو زولوا یغتښم ندکیجتاوص
 هدننزو ارج اتي نوئیدهرودو (فذحالا) ماسلا يا فدا اب هامر لاش رویش, د هرافوا هلیصفللمم
 هناهف هلناصف (ةفبجلا) ۶ یش امدا نم عطقدق تیرانص ادا ءافدح هاش لاته وود هنویق ناسک زای ندنغلوق

 فدح) ودعلا قتوصااو ةنلطسا یهوهفدج نعع» لوعترونید هنا هسس ندبارومط نکردیکب بوشۈق

 هلراهلمهم یاح ردثدحا د وسحاب هلباهنلتمیانردثدحا و لوق للعردیدآ عضومرب هلص كلادو یف كا وزمه

 | نارفک( سدلا) اویلج اذا موتلافدحنا لاشردهنسناسنعم كلتاوب ر رخو تلخ هلو رمنیک زد همه فادخ الا ٤

 ویدردفوبهنشنزونلوا قالطا لامو ملکدكت ]ام هر هن سدر و بو هنالالقتسا ییهلانابسحا لوف ىلع كلنا نعت

 سہل لاقو هل ءاطع لقتساوا غلاب رکا ذا نالف فدسج لا قی رد هنس انعم كىسليا كلروکماب اهلبازاكنا
 قیض ئا شعلا هلع ی دخ هنا لاش روند هیسک نالوا زاسطیکلرید هد تنزو مطعم (ف فدا یدنعشیلو

 هعطق اذا ینفلا باللا نم اف ذج هفذج لافیرد هننساضعم كمك هلبنوکس تانهبجلاذو تف كيج( (منخا)
 تنهنکرودوبقرات قص قبص یراعداو عرسااذا زاطلایذج لاقت نردهتسسانعم قجوا هلتعرش نسوذو

 (یازح۷) وطنطا ترتضفو راصعلاهیشم تشماذا ةأرلا تفذج لاشزد هنتسانعم انعم كروب یکی و ۆي

 راطلا فذحا لاق رد هنسانهد قجوا لراح سوق هدرانوب هدننزو لاعفنا (فاذجالاوا هر رسک ننه |

 تفذحالاش ردهنسافعم كع »كع وب یکی شب وروب رودوب قرانا هصقهصق یرابدآفاذچاو عرسااذضنناو

 روش دهنکر وک ی داقو یک (فاذجنا)روشید هنسهلوقم مولط شاک یزهجاب (یوذجلا) تفذعب م ةرلا
 كنرتوک وروس نعوم كنەنتسنرب اه نو هلیصف كج (ت ربا ردتفا هلع لاد هدنس لج رانو
 هز اوا ب نهھذاذا لوالا باسلا نم هفرحو فرح هفرح لا رد اب اج قلا ییغوح ندەنىىنرڭۇق لغ

 قلطانو تمانص لف رج و دک از نیلجلا تاج لاق رد هنا ام دوکو رص ییسهلوقراقوروماجواریشک جن
 اخرو ضخ قالو قلزوج او تماصلا نم لان اوهو فرح ها لال فرخ هل لاش رونلوا قالطا ةلام ۱

 لوق لعروتیدهنسب زوقك رجا یرلکدند طاجو روتشد هخاراحو هغلنوا شعتمراص دب , ر یر و ردهنیشانعم

 هی هنسن هالا فلاتحیمادنا دواب نول فرعو ردهدننزو یراکسنافاو رود هننیرووق كتاب یرلکدیدیناغآ

 كنتروک قلاب هدرانوب هدتنیزو لخفت ( فرج وا فبرصتاا) تفلت یا فرج حدقو فرح دوع لاسفب ود
 قحهرص قاب هکر دبفدارمو هدنسش هدننشن زو هم a ةفرحا) هقرح رخ هف رو نیطلافرح لاعب ردهنساتنعم

 ۱ نوما بلا ها توم(فراطا)ردقح هوا راک دید كلروکو ق ور ص واتح هدییکوت دونی هیضورسم تلآ
 ۱ موشو نوعاطو فزراح ت توم لاس رونسلو!بتصو هیهیلب و" تیکتوربدا نیزوکتفروپس یمن نرو او

 .هتدسح افلطم دوخاب صوص هتفلت وا كنهود هل تعضو یفف كمح( هفرخا۱ موقلا یز یا فراج هيل وا

 هناتشن لردز لوھ مود كلذکر ولیصاپ هنکیک کج هدننلا كنغلوق لوق لږ دیبا اف لوکربرولیضاب

 بول روق یک کرک هدعب اردنا لر هب وروق هزکصت دکه لا لتف بوزو ن رد هج اد قمر وک رواق

 ردنراسع ندهناّننالوا رلکسک یتسدرد رادقمرب قرهیلواوللب ندنریادعاح ندنغلوق رهو ددر ودمر چب

 هفرج ضزا لاسهسرواوا فلت یسازخبا کر و اد دنا نالوا روقحرقاحو شقو شنا هلیصتق ىف كوجهفرجو

 فاجبیافارخ لیسل اه روید ةن وص لس نرتوکب وریص لیکن 3 هدننزو تارع !فارجلا) ةملتحیا

 ذقشن هل !دج لوکایا فارج لحر لاش روند همدآ طا شاو شتخب رو روتفیو عآجو لوکا كبو
 الصا جدول (فوراتبفا) ردیعنا یداورب" (فازجوذ] رده ۳۹ هدن ول ردندآ كلسوا عورو

 موْشمیا فوراج لجر لات زونید هیسک نسروغاو رو اید همدآدنیطاشنو عانجول "کا نایلواروتف هدنعبط
 زدیسنک كناملق هدننژو دآ دلش (فارطا" ما) مهیا فوراجلجر لاق رود همدآ عبشفال صو اوا



RN 

 ۱ ]| ةيهادلایا هفت ادنباصا لاش رونلواقالطا هپ هتسیهاذو تفآ هدننزو هنتسحم ( دفع ا) هتماندو هبرااذا |

 ]| دنا صزکابضفاذا غيارآو ابو لوالاناسل نم افیشجو اضف فجو لج را فج لای هنسمانم |

۷۳ 
 . سس سس سس سس سس سس سس

 | هنم فرغ یا ماعطا نم ةقحج تاکا لول وتتد هماعطینولط لا وخان جوارو روئید هنیس هچراب قارباح
 ریعقاو هد عقاب لیف یا لاسکس هب دکم هکر ادیعما كعضوم نالوا قتاقیم كنج اچ ماش ههو دلا ءلموا

 : ۱ بنی قیلاسموف نس هلق لییعون,نالوا داع طوحا یادیارلربد ههم اکا هک ی دیا هبرق ولیعجر هدفلس
 3 ۱ فا ججا نع ومو نوت فاح ا لب نوکرب ها اک بولوا لپ زن هروب رم لج هدنرلکدتا جارخا ندنیمز

 ۱ فا رد ودنک هدننزو ب باک (فا ج لبج) ردشهلوا هيس هذجچ هلكلبا هابتو فلت بورتوکب ولآ
 | يا فاج لیتسف توم اش ب : روناوا قالطا هنیوصلیس نالوارزوکب ورم لکه نکواو ردنوبثم هلترانع || فارجیا فاج توم هدیماسا کد هتن ردفح هلو توم نالوا .هرزوا موج دارم ردعسا کروند هوم هد زو بارع
 a فال اذا لاقب .روتید هنس هضراع لاهسا نالوا ضراع یخ الت هو ر یش لکب بهذپ
 ۳ ا هب( قاذا فو لجرا لاسب | رونىۆإ ههدآ از شمارغوا ةلاهسا .هلبنیسالتما ( فرو فروخ ةت نع نطبا 1
 ۱ ۱ یدآرو هبیهذاذا هب فا لاق ردهنسانعم كىرتوك وروپلسب یهتسسارب ذب نکل هرمه ( فاحبالا)

 هب فا لاقت ردن سانەمىمشلقى كيو هج الا هترقفایا ةقاقلا هب تفدجا لاقي ردهنسسانعم كليا اوس و رقف

 3 ۱ ناو هلخسااذا دیهجا لاق :ردهنسنانعمقل بوباق ف هنر هدننز و ,لاعتفا (فاصحالا)

 ]| كمتوکب وکج به یبوص كنوبقو ثالقلا عباضالاب هلجخاذا ذیملا فا لاقي ارد هنسانعم قمردلاق
 || ذوخان كنکد هل رب یر یکسع هدننزو لعا فن ( کات )"هفزنو هنزناذا بلا ءام فهجالاقس .ردهنتسانعم
 1 فیل او یصعلا اضعب مهصعب لواتتاذا موقلا فحاجت لاق ندهنتسانعم قیعمارغوا فوشار یك 9

 || خاوصلا اهوفطا اذا ةرکلا اوفحا ت لاقب , ود هبنسانعم قعشتوط هلباراناکوج ییوط رانا ذب وا بوطو
 1 /(فاخحا) نادو هچازاذا هفخاح لاقي درد هننیسانمب قیجنفص بوشلع لپ هنب ر یر سان هدننزو هلعافم ( هفح اصما)

 ۱ هتیزغا كوف هضوق نکرکعوض ن ْندوبقو_لاستق یا فاحب مپ لاعب ردهنسانعم لاتفو برح هدننزو تاک
 ۱ ناوهو فا و چرخ الی دولت اطعب و ولید هکیاودا هؤ بونا حلب واب هح و رض

 هب ىداروخنالوا ها yt تنا ا اتع لدنیا فجل ا لاقب رونید الكت تاز لقا
 | کا هفلشو هکآ هز هوکو هنج شاوا طیطغ یا نف نالف مانی ولید هلو اکو دینشكي لوقنلع
 ۱ رک فیت لاق رد هنب رانعم ناجو جودو تاذو نیفنو هنخو شبطیا فیخخ هب لافت رونید هوبط تفخ ۳
 1 رد خج یعجرونید همدآرودوبو روند هرکسع قوجو حورلایا فیل ةلمنەب لاشو نیفن نا
 ۱ e| لاب روتید هننسیدلروق نتراقت كاتس او ربکتميا فبعجلجر لاش رود هنصذهریکتسو ناندوخو
 ملوک كناخو یف كیج (فعلا) کد یپساک نیک فج رولوا ردصم فيجو نطب توض یافینح
 كفوکوا ملا هنبسنرنکأو دا ندنتردقو ندنس هدهع زواوا ردصمو زدفدارم هدلوایانعم یکی هللا فيج

 | هددهاذا االف فج لاق راز ەنىسانەم قفروق هلناساو ماناذ فو نالففج لاقپ ندوهبتس انعمقمو واو

 ۱ افرجشو ارش ارضخیا | ادب از نیابج نیا تی اضارع لوق هنیو ردهتسانعم فرشورخف افلط» فو
 ||[ فدا ضف ةر مقوا ةف رفا لا دقي روند هب یراق رودوب هروجنو هزخ هدصنزو هر ( هفحا) افرمش
 أ داف دولن و هءطقاذا قالا تاللانما ًافدج ؛یشلافدج لاقي رۆ هنسنانعم یلجبک, كمك, هلننوکس كالادو نف كيج

 ۱ | کل ق هدوا هني رب یرب بوذداتب :وانرللوق مدارپو  تسراذا تاب املا تفدچ لاق ردهننسانعم قمردغا
 ۱ ۱ هی دلم زض هتبشم ف عما اذا كلذو ندنیلاب ترضاذا لحرلا فدج لاس ؛رد ونسال نوب كاج

 أ هتک کعب کنان ناخ یلارا قلارا هسکنروس هود هلا دورو من فدج هکر دید راضعب اک لج

 قا هقه هق قراعدآ ی یبقوهآ ف دو ادا هروص هنوص مطشیا يد یړالطا لاق رونید هکلپ تام

 بوئارواد هنمچوا شوق شاقرق یدانق هدننزو دوجف (افودینا) هوطخ ننصقاذا یبظلا فدج لاق ند هن سان چم

 فادجلا) ناخ لا هبحانج "درتهناکصوصتموهوراطاذا لوالا بابلا نمافو دج ر اطلا فدچتل ام ردونسانعم قاب
 هنمو هیحان یا هبف | دیک اطل نفخ لا ارونید نانا دحج هنسیکیا زونلوا قالطا هنیدانف ڭشؤق هدنیرو بار

 هضق هصق :یراعدآ پھ كېچ (فداولخا )ردندنوب ی الطا فاد هنکںوک ی داو یکی عی طیف ایفا دحم
 سس دوست

 ناتا



 4 : ERR حد تن تا تا تی ۷۳۹ ۱ ۱

 نابود تاشو ماعطتلاق یمن یا ف طب ی وه لاتت درام ناتو یک ار او ۱

 كفاقو خف كنا (ففقلا) 2 هعصو :e eye و هيقدر "اش زد هنتساستعم شامخ ات (ag ه.وو هافو قالووا

 ار زوزواهدصوص هو تشد هزحنو راک بت هسکربهدنزو مارک (تفاتتهو) هلن بتعتف_(فتتلاو) نوک أ
 اق ذاحراصاذاعباز او ساخ باسبلا نف فا هفافتو انتنوافمل فتو لج لا فلاش رد هن دام قلواانادو |

 ه دانزو سادن (تفششلاو) هدننزو راما (ضیتللاو) هدننزو فندک (فقشاو) هد وری فعلا اطاق

 کیلو لو فیقلو هلن تف روتبد نق هدننبنسز ردنزاوه ثب وک ن ی یسق یعسا زال كش رد القر |
 كتاب (فتشلا) | دج ضماحیا فیعتو تفیقت لخ لاب ونیز هک ولو جح كر زّدهدنرلنزو تیکسو زا ۱

 | ردهنسانعم كرش ندنس هنکا ا دوخابیلوب رفطاکآ دوخاب یو دوخ اب نک تارشا لوکس كفار یف

 ناو دعلاورنب نفق ر دن داسا یفقنو هکر داو فطوا هثختاوا هذ داصانا با بناسبلا نم اتفاقا لاف | ۱
 باصس(قاقتآ لنا راد فقد دو دوخات ردندنسا دمشر دوخان دعا یدعاسلا هورف نا فتو ردد زدن تزاصصا |

 قم روا هدننزو باک (فاقتلا ) هنطف یا قاسقد هرم لایق د نو هو اخ كرز یتتاط اردو ناو |

 قارزم یرکا زولوارسا نفاق هدلاجو هقصاخا ذافاقع هففان اش دن هلخافم هکر ددنتسا.تنعم كىمۇ کو ڈو | ۱

 كحراش رونلواربعت عیاص هک کن یرافج هل رغوط قوی درایق وب نوتتالاح نوب دهب سن قاچ هلو ۱
 ورع نفاقنو حارا هب یوسیاموهو فاعلا: دحر ی وس اف روت یتعد هی هزدتو هت هنگام هزوگ هات |
 دزفر هکر دیهسا لکشرپ ند هیلحر لاکشا فالو «دتنزو بخیر دفع وب لوق لعردن دیاضصایهسال ادبی | ۱

 رد فتب رسک ك زبه (قاعنالا) ر دلکش ی رلکدبد هلقعو و دلو دوت یلکشردنر اند درفربو خو

 لاقب رد هنسسانعم قل رغوط ارز نزک (تضیقشلا) ی ضبقیا لوه لا لح تقلا لوقت رد هن انت كل |
 ردهنسانعم تلباشراپ هدنناطفو تقاذح e و زدند هبلاغع تام دننزو عام( ها واذا څ افق ۱ ۱

 كن هزمهوی غف لیج(یآلبا) عبا لع تسف ین ق غف هبلاق یا هرم کن اقا لا
 قفئروف وه ةنکرو هلع رضا تل تنابلا ناف اهل لان زی 42: تنانعم قلاحا هر هوس
 امعاقاذا ةرهشلاف اب كاب وختاما قز وفا کوکی :رقاو عذاذا دف ی ردنا

 هزار فیت دفأح لاق ردهنسنانسبت یف روف بو هاکلبتدآر ر۹ سد وکه دشن زو لیغفت اهن ۱
 اهعلقیا تفاخفاف ةر یادت لاق ودهنمانعم ق وق نذكر ك نجف ۳
 لاق رونید همدآآهددنژو وزعم (ضزصا یز رد دنن ام حابس ی ریس دود نم( جلسات
 ف كيج م رعد یا اندوه راک لاش زود عامك روق د ناد دسرو باح یا فو لغز

 ندنز اوه هدننزو ر فیقنورونید همدا رب زو تسد هرو زاك اتو ق داخ ر لفصو هدننزو تیکس ماشدا

 | اذا تلاشلا بارلا ن انج فلا فب اش ندتنتنسانوم قلم ا قلت توک

9 ۰ 

 كز دکر و .ةف رعنا خا ئشلا فج لاقي ی اعر ررک ورن تن جمر کاو 8

 زد هن سان یلآ تو رد لاظ خوا: هنر و لاماذا هم فح لاق EEL یر ی

 رک ف حج لاق رده شانعم قعوط ت واو لاکو خاب لبا لاق وط یراقدان و او لّرغاذا حافطلا خب لاقل |
 (فوحجا) .امسعلاذا ةننخبوافحج ةركلاعفحب لاقب یکم و نوطو اف افا
 کر وتد هپ هنوق كوب لوشو "رولوا شم بولریصقار طه ونید دیتا دن هر ڭا هه وام

 قاحج)ه ب تهذنو هج ات یا الات تناکاذا فوخولد لاج لوا ىكى رۈك ن وردم غم تا وشم ناله ||

 سس

 " ]هی فب وا) دیس هتک رعاش ما اجلا نۇر فای زدی رو در وباتت هدو داش
 تاک الوقت رود هاب قاض بزاز هدنزو هر )ندب یک لا ! هو ندامت هینزو

 رّذاحا هد هلی قاي رود هفده ونک ن داخ هکر :هش کو هدنفا وطا تكضوعو نم هطقیانمسلا قن افي :

 نطبلاق صغلامبتتشیا دنا اذا لاق ندا م ناال خت و روگ هر هضراغ کو واتس 4 هک ولو ۱

 لوق ىلع هب وص ناب رتوکق ولیکح ندوبف هراز اهر( یهدوازکذ کس یا و
 لبه ؛هژوا هرتحا تاق "هکر و هک هزار د ی هاب دلوطیاقو از روت دامن ەشىك نالق هند لوتف

 ۱ در ابفر ناله یشوکر و دیوار كارم ۲ دوالمالم الاف هنر یهو هلام اغ

 ۰ ءا هسفرا دا:هلجرت" 7؟یتسلا فج لاق زد هتتشانعم قفا بویت های هن یارب و مهیج ادا حج لاترد شاف



 ككربردکعد یدلواییغتسم دک نامت ق لوف وق هراق هکر رد وب لثم یاش یاتعمر روند هنسنتنافوا ۱

 ۱ تیفوتتلاو) لبمط كن هففخ نونو نحف كات ( ةفونتلا) فالتم فالخو فلتم فلحملحز لاقب ردکعد ناکشلتكب ۱

 تند را فضرت لانیقب رد هان ولت هدانا نو فرش (فزلا) ردعضومز (فتوذ) ردم بفضومز

 | ها لس انعم كمروشنود هایش ناو اف كنمعن ید لب زمسک ك ن هزه (فارال) ماذا مارا بالا نم
 مو یطم هتل الیضو نيو هنعناذا هفرتا لاش : ؛ زد هنسانعم قلق معنم یدازوب ۳13 هل اهتفرا لا
 ۱ نب یتبحاص یترنک تتمعنو هاو یدو فی ربتلا) للا یبع ها نالف فرا لامن رد هنشسانعم قلوا
 ۱ قمل وا هل هنلاح لوش ٠ هات سیزو مرکم (فرلا) هتعغطااذا هما هتف“ تلاش ندا هنساتعم هیت

 ۱ | 0 يا امدادات وار هاو ما ویا اب ندهسک اللصا هکر وضیدهیسک بشم
 ۱ | نالف لاقت رونیدهمدآ معنتم ناب اوایججازمو نام "لنصا هنتهج یو عنعالو + ءانشام عنصب دوز ك

 | ها زا ج یا شزموهلانق ون ناوقالطاهیسک وتو رآبجو همت نم عمال متن یا فو |
 ۱ تلف تیثک(فاتالا) حتنا ذا لجرا فنلاند هتتسانعم كما وص حو هف "رتو معنت هدبتنزون لعفت
 كاافو نعت اات (ةضنلا):ینلیو یفزتغتاذا لج را فرتتسا اباد هتسانعم كلما ناسیغط یک نوعرف هلپیس
 قوت فتو كاف” ال بومنناوا رک داعانیتا هنن هک فال وق عود هکر چ قدرط هلدنذشد
 ) وه یا م د هما لاقن روند « هب یزاقمادنایب راوخیس» هرظنمهدننزو هنفا هقَنا) هدنزو همنع رولک هففن یی

 یزاک دید قلاوق هزاق هديك رز ونبذ شۈك انيس دین شاف: هکر دیدآ رونا هیبش هب هراف لوق ىلع هننکینا كي وکو
 ج هسفرو هفت هباففیفضتو ةف  نع هل نغتما ا6 لمم ا هنمو ردلکد مالم نهببشن نکآ ردقخب دو دقناج
 وضو هزاع نیب ناتاشا هن روزوتید هو زمر وناج هلیفیف و ى دی دشت كناف هفناری زردیاورم
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 الو( )دلو وتم هن صف یزد هکرانییازغجتروق وب رپ هدنتزو همه( دوناوادارپ هدنقو
 فشلا نن تاحطقلا هبلشتفت انلفئلاو فلومهداروب هکربد ج راش رونلوا قاللطا هرعش هییش هزاغطق هایت
 هی اب (یمتو] سنزو از (فاتنتلا) ردلقح خد نو لب كنبش :زەش هلکلبا تیام هلینرابع
 دقت هژوا و دات دن توروش و درازوسیب رخ ناوسن ندار رو ندا اروشااد هک روند هبببنک لوش

 ككافو یزنسک ات (نآشتا) ءاسنلا ثب داحا طقلب ناکآذاتفتفتمو یفاتفتلجر لاضب رولک فنانغتو نوفاتنت

 وزیر ؛(فیفتتل)هناواو هنرح یا هنآسضفتلعو هلن كئيتا لوقت زد هنشیانعم ناغزو نی هلن دیدشن
 ۲ ءانعم قلوا كالهو هابت هلنبنعف (فلتل) 1 ایفت هل لاقاذاهففن لا ند هنسابنعملءد ا

 | اتاق دلج لات ارویناتبلابحم لطا و ردهو تالهاداعبا را بالام اقلب :يشلافلت لاق

 ]| ونشا كراش مانقدزرفو هانفا ذاهغلنا لان قر را هنا مت كلبا هابتو فلت هل ىسك ەر (فالتالا) اردهیا
 | تاذاهانفداصیم هلکاوفلتاو ابان نفلتا عقاو هدنتيب #3 اوغلناؤابانلا انقلتاو مهیا مهارقانغلىدق لیل فایطاو
 یفلنلا)/رڈ هدنکبس مهفلتاهو دجووانفلش اانا جو دوخان انلافلتاهو گو رص دوخباب فالنا
 ۱ رونلواقالطاهناای و هنر لوجو كلهم یا فلتم قعقو لاب رونید هر هری لاله لغو ان رطخ هدننزو نده

 ۱ زد هاب [فالث) ردهسک مدیا تعاضاو ف فالتا هدد زو نیس (بفلتلا) هژاقم یااضلتم اوهذ لا

 بستن

 زتسلونص دوخ اب هضزا نالوا دنعب ینارطاو ءاضا بولواعساو لوق یلیعرونید هنابابس و هترپ لوح هلبا هد هشم یاب |[

 ةیفوتوفوتناوعطق لاقب رولکفیا نت یعجب هد هسرولوا یتلتوا رد قنرهرونید هب هوا ېلاخو ریقزسکلتشو
 | باشت اتش و هيشعمتناکناوسبنالواتهب ءان ةالفلاوافارطالا ةدیعملا هعساولا ضرالاوا ةزاغملا یهو

 || ال ترنم كسکو بز هدنب رق لعاوق هدنرایدیم ةلقَیطمدننزو یلولج ( قوت فارطالا ةديعبیا کرک فلت
 | وکه دتنزو فوخ (فوتا) رولو | ئم هداه فوت یزکد لح «دنروصوب هلبا هبتجتیاب راربد ید یونی ردیدآ
 | لى ڭات [ فون هان اذاافوتفوتب ةربص!فات لاقي زدنا نعم قلاق نارنح بوراب ن دقهاب هپ هنسسنر

 زوم کتک وبه تیام یلکرکدوخباب هدایز لوفلبع هنو ٺیج هدننزو Pot (ةنفايتلاو) ۱

 زدهنش انعم هانکو و هل ذو چاوصهدننزو هرم( فو ءاطماوا ةخاحوا دی نطودیبعیا ٌهفأت الو دف وتهیفام لاش

 و ةع ءاتبللا لس ف . لات نوع ارولك ت افون ىج ادل ذو ةمعْیا ة فوت نلع بلط.لابفب |
 | تكنيفشف هک نوک زود هشکشا نالوا رک هنرکو لوپ لوب هدسنززو فتک(فعتاو) لب رسک فعلا

 هلشففو بارشو ماعظ هرز رز واهاولل هکرونید هشپاسآ او رونی هلنبنصف (فلمثلا ارد فانا یزد زا هقبط |
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 : نفت اوج !PITT ەەن رب ز (فینآ) ودتحاصفو تاذص عح وم نوا ندعبار باب ټل

 (فاتالا)ردیدآ عضومزب عرف فیتاودندارعش فیثا نظر قو ردن ذياب عكا هللا نبأ فقبتإو نابح نفناولم

 نعرلا فنا اهم عیناداافانبا لبالا فلاش ردهنتشسانعتع كايا هاع م شما خلت وا یشاوم هل سمک مه
 انالغفنآ لاسنش ر ردقج هوا نر ۸2 تربغ کر رد هتاف قم هردنفهفاکتتیماهلترصو 7 تسجل :ندهنستریدارپو

 یتشیاوكمودزفلاو فنا کتشپ هلحجاذآنالف فلا قاز ةف اعم قفرغآیتورب كمدآر و ةغنالا لع هاذا |

 لامبقیرذهنسانعم قشچردق ةننور وص یکی درکو هلعلاذا هرما فن آل اتشیزد هت س انعج قمردیوط لر ہویا |
 تفنآ نفع الف فن او ل بالا نط الاتقبردفد ا نمد وا ییا نجم یکی را فانی ( تینا نا خلباذا هاله[
 | قازا شم اخلتواو هقنا کدخباذا لطنلافم لا فنا! لقب نالا لابا نکسکو خوویفیجوآ انس وقم ترو |
 دن ەنسنژب هدتنزو لاعتفا (یاتالاو)(فانبتسالا) الکل فنا بلطاذا یاران |لاقب رددنتتسانعم نمر دشا زا |!
 فالو البس هی لوعفم نا (تفنَولا) هادنااذا'هقنتقاو < خلا فن اس :لاهتشز ردهتنسناتعم قلب ندیکی|

 .فل اتو فتو ماعط نان هوا سفو لک هننزونم ند هکر ول هاو ماعط لو «دینزولکوت
 | rift هفوصوم یینات روند هیهنس شان الشب دچک هلی هتسنب لوهفنمسا (مفنتولا شهم دوی باک ذا
 | هدنونو رد ککدزمقشمالبشج ییلناوج کب یب هاتم یا باشبشلآ فتو ناچ لا او
 و هی هنسنرب ههبشزوآلمفف(فن ات ولو تله شهالشب بکن یکیژونههکر دا اج هد سین اوتع
 نوتاخلوا ید م ملات دشلیشلادعب ء شا تهشداذا تیاوهّساا فث الامل آلان مورد ةن |

 دنا | ایتشا هپ هنس لرخابوفی سارق ندب 1لاخردنکیشلیا ایهتشا تعط هب ةننسقوب 7

 (ةفنلا )دلج یا فو زد لمف لاقدوسید هی نفلیکمک» بونلب دوبشیسوا هدتزو مظفم .فدولا)ا
 (دفالا) "الکلا فن تغ واذا هلن وه مغ : لاقن روده اناویح نانلوایعر ةذاماز شما ایلنا هی

 ر و شده هام ندیاداسفاوهابتقهنسن هنن یکیدلبا تبانصا لوق ىلغ "هتسانخع ههامززننید دیالب هلب دخ كنه ۱

 ليکم (فیثل او) هدنشزو لوَمم (فوؤملا) هناصاال دسم ىز غوا ةهام ىا ةفآ هتباضا لا قنرولک ت انآ ی چ

 دف ةتباسمااذآ شو فو وموهفافوا لولا ىلع عرززا فیا لای روستید ب ب هتسن شهارظوا تفآ هدهشنزو |
 اوضاو>افلاو مه نیبواولاباوفوا موقلا لافب وز دغو تم ید ندینات باد باب هروک تن تاخراش |
 میلعف الا ثلخد ىاءافلا نيب وا بنی لا یهو ةروسكلاةرمهلابأوفاو همومضلا :سمهلااوفاوقرو کا نما |
 ادا لانا دباو هواو هاب رم هی ردهلو هج دلکو لبه یدیااوفاا یر ضاو یدلوا تغل تز ذو شن :

 (قسرب )غول الا لس طم روناوا ظقلت قرفهوا هل هب هتک هد بارون هد هلن اعنا |
 . نان دا نارب شضل !نا فسا اهب ندو يرغمل ا نیا نیدجاردیدآ هیرقر هدقارعداوس هدشز هد شنزون فسر
 هلع اباش نی زغم كنا اسش رولو ار شک دهپ تص مراد ردییسا یقورخم تابنرب هدننزو قوغهنم (فونرتلآ وتزتلا) ں دند اروآ

 كالذم فان هنس هنصزاخ هلاوحو حزعضالط هناسببصلصافم یس هراصع نالوا هت هلیلولحم علی ردفرایلعتم |
 هدنایص قوحو كيفهم هعافد* تاشو هما ز ما یهشتسا وقار ر :و ودنعفادبهروکذ مت مهم دا كرو هل نان ام نبل

 | هذئزو فان (فاب) ردرالا بی تیاغب هذ کا عطق ی ایل اناقاند ار غاو یراوجفاننوکتم ندههرابچاب ر
 ینبلادح وا یراعلا دج نا دبع نالوا هیعفاشنزطش4ههزواو ذقف هددا دخبر دیدآ هب رق هدنس هاو منراوخ |
 كنان [هنعت])دیقوفلا هات لس فملس تصف ردیدآهبصقرب ید هدنسهرذرجسی ربق فانی چرم ردن دادو |

Tar ۱روتلوارعت هلا ناغمرا ندنو کرد هنسان نعم ف طلو 43ت تنزو هره تفل  
 وا هشیدناهفحو لیضا كن ولو هدتشزوف درخرولک تفت ییجج هنسانعم هفرظرونشد هی :درطا دم لو

 ندنساتعم تزقووندنکلیذلیا یدضد دهن رتو هد روک ذس ؟هدام شم هجرکر دوشم 1

 اا رد  هننسانعم کفر و هنشذ هدنفرط دوخاب ناغمرا هدفی ب روس کا كل همه (فاتتالا) زدلغآ قلوا ذوخ اب

 وه لاتهارد منش درمان تنیهافرو روضحو توغ هداتن زو :دفرغ ةفزلا) ةا انهتیطغا اداذفصت هتفلا لوقت

 هکر رود هاش هازانو فن را رظلوشواطامافط یا فوت انمعطا لوقت روشها عط تفیطلوتوخ و یافت

 ۲ ةفرتهاطعالاقت هوا ناباش کلا انها تسود بولوا اراق دا ارق دلواردبا اراتشبا باو صیصختهنم دمشوزان مدا ازین"

 (فر0)روانشذ هش هج ره وله وەر اتص لح هدنس ەێرۈاكخادود تسثواو بحاضلا ه صاف طاش یا
 دوخا غا فمر تم (یقوت )زولشم هب یک نالوالوب یف ۳ چاو ااا تسوا هد بنزو یزنشا
 ۱ تست ےس تست من صد

 کک

 ها ی



VEN 

 لا فا نضزالا ناق دقاق. زونلو.قالسبط ان ب شوكو تكل ناكر ۇقك امرالا نند تشاو
 نقبل ىا فبخرا ینا لکا لوقت زدنرا بع ندننیق تاکما فیخرا تلاو "ییشاوضلاو دلما نم مت |
 ندتواسبخ ندنسیق كلا هب هلا ٌفناو زونلواقالسطا هنجوا نلهوس بو راب زونهكنشید یزآ بانا تناو ||
 1 :فناو تبناام لوا وهو ط) بناب تبن لاعب ندفخب هوا یکی قلبا تابنا لوا كادر وغیر طال اف ناو |[

 | دونلوا قالطا هفاضالا لوا ییشانسو هنش هفنا هک هنزه لصاطا نونلوا قالطاهتجوا یراق هنقب ندننابیظ هواد»
 اوشا هک و هیج یا دبا نعنسفنتلافم نونلوا قالطا هني رلکاد.كنوزپ يسا (نالشالا)

 | زه هك دکعد ةالصلا لاو ةالضلا ءاد سار دعقاو هبشدیخ نلزالاهریتکتاةالصل دف اونا رع لكل |
 تی O ۱۳م رادتلوا با هعوتفم نالوا باوض نکآ ردشملواتباو و التان ومما

 | ید دا اف روس یس لبق معدخ هب یوبنترضح فرط هدن هلم نشاط رک تل دبع نب اتتع

 | ید نوکر یار طب نان ایف دان نرد کر دنقل فتسک مان عب رف ن فمع قالا تار زدی |
 کن لپا ع امضای ہذلاو رقعج CAREERS یانو ناخ یا بیوه هان 1

 روت E ERE Trek HDA [یالو ام اهنا هوخ

 وشالا زد یدلوا تلصم یمن هزکیبصن ازش ماه دکد سیا هصخ ندنزدپ شلاف قو پلک کر هقا نامه
 ت نکا ایفل لبا واللافت هلکمرونکهتس هدلاو بر هبروس نوفونصهننو رب كن اک یار فهم
 ميل فرم »رف و شار عاش مات خرط زکءاتقو یذن راز دیا لاتسفنا تاغ نام رم بل یز ابتو
 وا ید لا ناو بنر بف بکس لیتا تف مو

 جت ۱ فا لاقبهتسانعم قمرواهنورب رولواردصم ی طفل ناو نوش قنات AYE ات

 ۱ لاضقب ودهتسعینعم كاعريا بوق كاد هنو رب وص یکیدرکه نصاو ناسا ڈا نواز الا ۱
 توالت دا نبرد هنا حلبا داد 0

 ۱ (تونالا) فنالا مظءیا انا لر زا لای روند یو انو رب هویت هد شنزو بار" الا
 TEE نالوا تعنتمو رخ لوف لع نالوا شخ یمدصار كن زکک ||
 ون دم تن مت قنخ [اضنالا) هیفرخالامنفن وا :اهشناذربیطیا قوا دارا لاي |
 ف لود تنا عوت لناکاذا فنومو فن اةنضور لا روش هزا چو هفازاح شمام القوا اما: |
 ۳ بودن برشت تنگ فن ناکام یاوس کر تک وا ۱

 إ
۱ 
| 

۱ 
1 

7F | ملی روید شذا فنأت غم وش ردا ادب را امالا شورش e IRE YE 
IEEدل لوتتروتشلوا قالطا هلشتسم نامز برقا فاز ةنسحیا هفلااهبشع لانش  f 

 قد ضامن دداا هنزوفت فو بز یاس( )نگین نت | نفع جو کوب هک ایوکمرولک كىي دشیعب لبق ید نف كيآلوتناکلبفجسم نامزترف خام باخ ف

 ۲ یا اسم فناو ان لالابرواو امید قیضا نآوشآ ناش اس هدنبوآ ك کتو وب کز وا او
 ۱ 9 ابنا هدننزو لحاص .فناو ؛فنکو حاف نژون یا. ایان آق اذاخب یاهتالو اوف ئ شوان غرقا تفو

 أ
۱ ۰ + 

 هدننزوهلیفس(فخبنال) انااا صر سا یا یلاعتهللادالب فتا یه لافب زوئید هرب ولت فو یون نر
 ۳ وکو هنساکنهلئاوا تنتلاح قلناوجهدننزو هح اض( قف ال الا) هنابنا نع رتا ذا كالا هفینا نضرآل ام را

 | کرو رول شفوي شد هدنزوربم (ضیالا)متفواو تنم ضا اد الاغ لنز اب ن ڈا ز کیش کی
 ۳ تار (قانشفا) روشی دهضاط ن دنا تابنا ملقم نادرا لراس نو ٹینا یا اتفیئادیدح لاقی روناواربیعت كلج
 ۳ ۷ ك ۳۳ ام یراوظو ت لا لوا قاس ىلا فاز لالش زوخبدمماآ نایک و هدلبل لود هدر

 با (ةتنالاو) لطف (فنالا) الکل نام یعرب ناکاذا فانکمعارلاش نوتیدهنان و ندا یز

 ی RT ثربغ هکر دتمناتعف
 هاذ هک دهان تلف نا نوقاخ هلاکو بغکتتسااخا مب الابار لا نم ةمناواتعت اك فنالاق أ

 جور قد ور اینو جودو تت مف تینا تناسب وولواردباءارکتسا ند هتسفره باوا
 | شاسی هلو "الاو] لیتو فدک /فنالا) را نممفنآ شا اذار علا فنا لاش ردهنشیانخم قالوا

 لوا وب رونشبدةموذنلوا لادروهانخل درآن دشاهنور نورك صفا حصا نده ؟یآتفا



۷۷ 

E: ۰ندماشكلم یاد نمناسهیأماو .دهع هدیالوا اهر نکفوخ اب ندنفل| یامان زی  | 

 | ماسه ههفدز یدیارص خم هیهکم فارطا نيمه یزانراجت نکل بولوا ترا چت لها قلخ شین رق یدلیاذخا |
 | دوض> هدقدلوا چوم 2رن بق نالوا ماش نارىكج قاشۇ رام لوبضولدعب بیو دیاتچ رعهنفرط شرور زم |

 | یزاباهذو ب اا .دنسهکنلوا ماش هلبازاجونع هعتما صعب تنی ںاچت شو مشا هلکلنا تباغر یاو توعد ٠

 ۱ هلکلیازابنا هماننصخو هعطقرب .نعصتم یناماو دهع هدئناب یزلغک تولک همالسلاو نمالابو تنسانم يص ضخ ||

 یدلبارنیتو بغلان هنفرط ماش یشیرق راخ دعب نمو اضعا یوسرم همان هرزوایولطم قفو یدرصیق |
 یکیدلیا فیلاب یخدران 17 یدیازونلوا لیبسنو فيلات هتنفرط سراف لفونو نع بلطمو هشیح سفادیع هک تن

 : هو را .هوخباوشا یتمنلیسفشدزق هتْسیا یدیاراشلیاذخا مماتاما هع طقررب یک مش دا ندنرانارم> دیک ۱

 | کردمجسروب لات كحو نبشمیانعم هدهموقرغ تیآو یدنآراردیاددرت هر یار بناوجاادهلیراترا هچ
 یرالفت یوتشو ینیصو یبلج هرتخذ ندفارطا شی رق نالوا نیشن هکمرخومو مادقم نددموقرم ترابفخ ||
 هحاسسلا نوصندهیداببرما نارک اس ندیاناشپرب هلتراغو تهنقئاوط نالوا هدهکم ؛یاوح هدنصوصحخ ||

 قوه ةنبکسود هللاعرج لها: نیک دی یری افاست هنرهزو یارح هاوقلوا ارز یدلبا ||

 ندز هلوقلوا هکر وکی بارزا ضعت تسد هلاطا هرلبدنبکدح اودرف «دنرلکدلپا لانبخا ینراقهلوا ||

| 

 هک اذخادنښا پچ بچا یال نوه هلک . یف فالبال نی رسه ضب ویدیاراشایازخا هما راف |
 ارد هنیسانعم كمردتب جارو تفلا هددننزو ىلتعفتا(فيل الا ) یدید رد مدتنبكم شی رق فالپالا وججا |

 صقانرو اه طخاذا غلالا ضا لار ردهنانعم قدزاب قرح فلاو ذغلالا عقوااذانسوشب فلا لاب |
 قيا ردلوحفت حبا ندفبا هدینزو يبظع» فلول ا) هل اذالقلالا فآ )لاق ردهتسانعم كمرد شتن هک یودع |
 هکر دز هک لوشاردب رعت دا پسدارق ندب هم رک مهمولق دف لاو عقاوهدنبم نآرقو رد هرابتعا ضوصوم |
 | یراتربضح لپ میلع لس نامر نیم هتک اوا وادم هک قیوشتون بخت هاب یاس
 كيج .زاضر ەتۋ یذاهنی راعي ىديازاشلوارومأم هدناباللبا اب طخا هصحتندهانغو تاقدضو فل انااا ۱
 | تب هدمالبمازکم كن اضعب وا ضبط هتیزامالسا تان نان ذوخا هنر مال تا راض ب وا نوا یفد |
 | شيا نب عرقا ۲ ,یدیا هشکرفنربزوتاهرزوا ننآ بیترترلتاو یدین واراد نی رابلق فیل نیم بن هما |
 | بطب وج 1۷. قیلط نیک ۱ «مازح نییکجس: ۵ :خاشهنثراخ ۶ یټ بادجن يخط ںیچرک |

 | ورکنلیهس ۱۲ , عول ری ندعس ,٠١ لیطاشبز ا :شلق نیذلاخ ..9. ءدیسا نردلاخ
 +1٩ :یعججا ثبات ناوغیص ۱9 ,هیهآن ضص یهو رع نیم زی زم :یرماسعلا سجون |
 | ورع كانيلاوبا ۲۰ الج نذملع 2۱9: هیراچ نینالم 1۸ خوبی نجلادب ۷, سادرم نب سابع

 همر ج ن نیب ۵ :یددع نی سبق ۲ ناصخن هنیغ ۴ بهو نرم ۲۲ شادره نور
 | ثراحنب ریضن ۳۰ تیر بحا نتقربغم ۲۹:ناسیفسیلا نب واجم ۲۸: لفون نةم رجم ¥8 نوع نإ كلام 1
 | نوجا عا سپنا لثام هنفرط یدنکم دارن ناهننکب هدننزوب ل عفت: (شل اتل) .قوعن ماشه ید: ومتلعن
 لاق رد هنا عم كلا هلعاعم یکی نا ظعارا دند ضبا مدار اش باجو یا مشهد يا

 ۱ اوعجا اذاموقلا فلان الاب ردهنسانعم كکرب بولک هیاراربو هیلا هلیتسپ نح هلضو و هبنراقو ارادا ذا

 كونو یه لازمه (هفنال) اوغتجااذا موقلا فلت اسب .دهتشاسنعم تک دز اما فعالا
 هدننزو سلفا نولک فنآو هلیادنرولک فانآو هلی كنم رتهزولک فونا لوجیزونید هو رب کن یمولچم نوک
 فنالا تج لجو رلزبدهاسفقق هفنا ل عج هدر كيد یدلا لا قاز لیم طابو ضازعا ندنقخ نالفرلپ یو
 ی دعنو,لضز هد تسدهلاظا هنفرط یدنک افطق هل هنکولتبجو اجو قلب تر نالف قلد
 | هر دشار رود چ هلیسم اشهوفییهحار زارید هفنامتنیو هتک کو مضه ینراتاجیقلوا
 هدرناصب كف .راراب روس هدنانشدو ءاردزا ماسعم هکبز را ندیافاررما مان یر عاضا َ فو

 ران دلی !قالطا دنياي نالوافّرشاو هنج وا كن هتنتزهیشتلاهدغب ردیف كنهدوهنمهحراخ هک فنا هروک های
 هدنر ره, كن هروک,ذم تالاخار زووسنلوآتبسنهفنتلذو ت رعو بضغو تیچو یک حا! فنا لیلا فن
 هبوق فناوه لابی روتلواقالطا هنس هدرکر نوین كموقرب فتو :یهبنادولوانیبتم هصوصخم تیفیک قنا
 | اقا اهع لانه لاحق نوتلوا قالطا بن بشادوخاب هنآ وا ت مس نرهو دی الپ شوب ریو مهدي
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 ]| بلف دوخاپ نیهودناو مغ هسکرپ هدینزو لوفت(فع لاو( فیفا ) فق ایلار تکا یا ۳۹ لجز لا
 | فت دانو لجر افق | لافب ردهنسانع» چد یا یسانندنفیذللو نارکسسو لدکتندونیک ردوا ندننیابتتعض

 یان فو ik قلوف ق ۱ Warek وردرا هنسن لم كر وانتندا هب : نا هچنراب شخافو جاغانالیسلاق

 ۱ | هدولاو رادمورونید هیسکن ملفمو مدعمو قم نابلواكلام هیدنسل الصاو رود هفدآ نایبج ققروف هدننرو

 | دونید هنسیدنتص باق ۾ هلته (فنإلا) رذقاذکو للفم مدمماذکو نانسجیا ةف الجر لاقی روضد هینسک

 | دزو توقا (یزوفا )رک ذیض اکر د هنسانعم نیحو تفوو رونید هي هیهنسن جان زا | كبو رضجضیا شفا بلاعب

 e BES هماعطیبآو نابخیا یفوفاب لجر لاق روند ذمدآ .هرهزیو قفروق

 e اتو عی ریا فوفروه لاه روینید هما بقا یوق یلکزون,زومدقو نونید هماذآالاحو

 بک هدنامورفو نجباو نوب زو بات و روسنید نب روا كنشوق
 ۳ بیک زمزمه (ناف لاو (فالا. روند" "دیدآ بیلقلادیدج یچدوب هدینننزو نونص (فوفالا

 توت او هف اند لات ردهنیسانعم نیجوتقو هلتبتعف (تففالاو) هدنسنزو هلع (هغئاو) دز اج
 ۱ روسنبد هنآ نیابوسقوح یک یا هلن كنه (تفوفالا) هناواو هنیجیا

 ظاک الاو) هدننزو باتک (فاکالآ) هدننزو هزونضربقلوا هفوقآ نالوا باوص | رها نک ردعوسررم هدنناونع
 فاک) نوسلوا ندلوج رکو رعت رک وسنیدهنالاب بکرب هلیجضو ۍرمک ك واو (فاکولاو) هد ښنزو بارغ
 | فک[ لاقیرددتسانعم قمزوا نالاب هیکرم هلزمنک وری (فاکیالا) دوت دهب نی الاب هددنزو دا یش
 ۳ لاق رد هنشانعم فاکیا هدنزولیمفت (فیک تن )هیلع فاکالا شاذا |
 درده ددع كرب هست وک كمالو یچف كهز (فلال) هنضنااذآ فاک الا تبا لاغب .ندةتنس نهم كدي
 ایچ فلامنهتلاتب ردزت لایت یوم هلی راستعا مهاردو فلااذه لاقیرد 22 دمو و لود رازه هدیسزاف

 ھ لب رک كەز (فلالا) نک دیسک دهم نعم كلا تفلاو,ساو افلاهاتطعااذا یاثل بابلانم

 | نالوا تفلاو سنا ندنيفرط مغلاو فلاو هدنزو ماسسقا رولك ف الا عجب قبلا ىا نلاوه لوفت رونید هسيناو
 2 منسجم كاب تقلاو سنا رولواردضم فلاو فلاو كفل او هل ایا ةفلاو يفلا یه لاقي رو ښی هنولاخ

 eer رهن س انعم فول ام هدبشزو ریما (فیلا) سنااذا عیار بابلا نم امتي ایشلو اغلا شال
 ۱۱ | کروشد همدا ا هفلالارشکه دیننزو نور یو یکم یابتو عيبن رولکفیالا یچچب زدهنیسن شم جاوا .تیفلا

 | فلالارثکلا یا فولاوه لاقب دزو بنك ر ولك فلا یعجب ردمدآ قشلآ هتبسناو تفل اب یب هل سکره
 ۱ تاغلا ایج ردهفل یو زمکو زاتکر دولکف) الا يج روینیدهمدآ نالوا رادتفلا,هدبن : و غیا( الا

 وک
 .روکی راق یو مهتل عضومیامهفلمناکلااذه لاينر وند تن لحهدننزو دعقم (فل ل) رولک فلاواو
 بونسکرج هسنفارطا اباد هلبخلو مارآو بغلا هدنآ یاناوبح راکش هکرونلوا قالسطا هجانا قیصر يرللادو
 1 قینایادفلا اا لاب ر روبښد, میشن وک ة ردمسا ندد الن او فلا هدنینزو هف 2 11 شردیا اجا | و

 ۲ ردیجا كف رج یکلّوا ندنفورج دا او,تیرعیا فلا لجر لاب نونید:همدآ کر هدننزو تفتک(فلالا]

 د ءزیرزب «دنرازو جم. لرمجرف «دلوقو فیلایا پلا لر لایقب هنسابنعم فیلارولوا تنص فلاو
 ۱ كنم (فالبال) رولوا هباک ندبتحاو یش ۳ هجژگلاب هلتمج هیشت لفلاو روند نابقلا دنک هدلوق یکتا

 یعضودو افلا مهلکاذاا نالیا ملا لاقي ر دنس انعم قا كيما هلکلپ اغلب هکبب یدو دغم صقانربهبسبسبک

 | تج اذا لالا تفل لاثب « رر ووص هدنبقع نکیآرالنوا رش کید هنا ہنعم كیا "| عج نیو هلیازجښ
 ] وادعو كلبا غالبا هکی ینددع كتهسنربو هفلااذا ناکلا داغ رهن پس اعم قلا, هررتو مامو جشنیب
 افلا تراضاذا مه اریلاتعلآ و الا بهلعج اذا مهاردلا فلآ ناب رولز امزالو اهتم نش انجم قلواغلبهکی

 . أ فالبالاو هال انا اذک ناکمانالف فلاش رد های انعم مرد هربرب هوخاب هبهنسنرب نیهبنکو و
 ارم ندفالیاعفاو مد ۵دبپج هتک گز میفالبا شاق فالبال ی هر ةراجالا میشو دهجاا لیرشاف

 .نالیو و هدنزرط نایب هدننمص و ها بابا تار كليس :انباندلوب جقروفو ناماو دهع |
 حج : 2 سست تب

 اجا

 س

| 
LL EE 

 ۲ | ندریو رود هنکر حب قاوف دوخا هکر ح لوفلبع هنسیدسنک ی رط هلی تكوزبه:(تفالا) اف" ااا

 || فق (ةالا)رونلواکذ ق اعات اکا نفتو ںد هنسسانعم تلق یک یق دون روید هنک رحب قنرظ هل هیقوف

1 ap دیر Ey rE 

 ۱ الاغ اف هتسانعم كمر واهني ددع كي همدآزبرولوارییصم فلاو هلیدم كهز مه ر ولكف الاآو رولک ف ولا



 تدهرکتا تب والم مو اکو و او وات هایش تب و ین
 هلی الضو رفکب وېل وت تصرف تفو هکر ا دو هب واریز ردیاب بش خزا هد تنفخ فاک ان زولوا ال ین
 نیکضو نوزخ لب هززواروک دنههچلو هدننزو هخاسک تفت رسزاکرد یم زع هنر ازقلا شب نیفعاوانخا ۱

 فسا کرک ر کللذک ارم تاش! ئا فاما هلال "رعد هاتو خا هل هدب دما نن ناتق ىل واب
 رکن یسشاک زوتبدهرب یسایواوررونید هغلواولق ریس فقفو زن و روشد هک هوکو .هُغلدافرا هکر اداغرا هکر دعما ندنتسانوب |
 دنعرونند هلوقو روند کانو نوزحو تىس انه ربا و ەداغرا دزو زراف (فیسالا) ردیدا هلن قو و
 راس ندهضراچ زج اکرو روتید دیسک نالوا منا یراق شفا هقشوب ن یزغب و زود هب افراد راهش ۱

 هناوبحو هلا سننا تفیخو نویز یم هنو بلسقلا قیقزا رخ مرسلا یا فیس لر لاتقول توانو ||
 هدشئرو رونص (فوسالا) نجیداکیال یا فیسا فور وَ ەزت هنوز زدفنرهکووج ۲

 هساک (ففاتسالاو) هدننزو منیفس (هقیسنالا) روند دات رسا ی اط بلق فر تنر یزد زا
 ةفيسما طرا لافم روند هر ۽ نالوار من تابلالضصا وقوع هقف وب "یعاریلط هدشنزو هام (ةحاسالاو) هد |

 دن یا قا ضرآ لا وند زر نی هروب تابلو هر () ثسنالوا دقیقریا هفاتساو ||
 شبا هددننزو روم [فوسا) و یدآ هی رقر هت هقنتناضخ ناو رهن هذتنزو دا (س) تیم داک فان 1
 زد ههر فر هد رق هم لقب یه( انوفسآ )وا هتلن رب هدب رغم یان هنن (نتا) زد هی رر هدفا ||

 لو هی ننآ نکا ین نعش ٠نو رک اکر دچا دود منا هدننزو باتعسو هدننزو ی بک اشا
 مهزجرانآ کر را ES زا مزلنان اف هد انفع نوار آ دیه ابا تا وزیفصوان

ecg De PEERS | 
 دز اما هدانزو اک انسا یاد شار هلی ن لبق شب هارو رم بار تالو: شاط |
 ۳ رسک نم رفا واال ردن اض۲ قاس ن کهن لوق لع :فیبن فالو راما نفابنما |
 توق ھار ھا کولو ام اکی هلن تاک رخ كتبو یش كلاب (فسو) ةطا ادا یر

 مون نمرگلات مد رک مانسا راع سل لافاک زدا مال جلع ترخو ننام نا ول لحن
 یدل ودیا را هزوک نانا اسبق تل توس ھارا و یا سا ی توقع کا
 ةا غدا لاف 2و گه سام قاا تیونا هنر رعت ةدننزو لق“ اال نا ارتش ا

 واک ناش یکه روند هنلآیرلکفلدا زن ژب رنج وا هبكخ ان ئ رکن ته (یشالا )فتا |
 نالوا تاو زدن نانلبغط اللو موسرم هد سناونع اك شالا هدف SG ج خراش ور فارم |

 ناولس هدننژو زبانه (فصآ ]دف وسزم خد هدشاب ل تام هاتعاژ"قاختولاود دان و ردنلوا فاکعال | ۱
 وضح لادن قم اف رس کر فا ست هکر دیش! یناک ك ترار مالشاامیاقو

 3 کر EE عف ع (GY) زدنصوضنع شه صق هک دو قدا زاغ روس

 بدوا ند ود نقش اق دو واب ند هغو هب دب 5ت دتل انو یخ دونه( یال ودیا و |
 | لی فن ترمه قالا ۇ اب رک نف اتاذا قاشلار لولا تالاش فلا لخر قالات زدت

 زی گد فلوت هسشون کت او ناتهتسا اضهبو فوا تم شاهد درناو د ریش ترک هک |
 نییطل هنربه رږذاقا اود ناو تفا ق رق ةد فل فا وخت شوت کشک ئ دوخم وان

 وند فاو زر شبنتق ین هدزانزوسص نیزوالبوت نوور زذا لاخذا بولت هز او اال قا و
 فاو ةلبا هضح هلال ر ی تب اه[ ۰ بدو را هتک ان ما رددت كا نی قو همت هال
 زربدهوفاو ھل فانا رعب ان زبدیاو زدن وتا تفلا ەدنزۇت خواوو e نب تنانآ زرد
 ةو نیمی و اکرم له دادم یار هف او هل عایضا گام دشتتیاف
 فهو :یرسک لە غرر فاو: قزالوا تفذخ همت رسلک راد فاو الزاهد دش یانو یرشک تن هاب دتفاو ۱
 مام لر د نش اف زت مه وزرو فاول تاکرخ کرد دنا یرسک مهراد فاو و |
 فاو ردنا هد هلي تخل ەزهھ ةو و اونو هه تنفوج زا كە هزیهژردیناوهدنزواارزپ داف" همت هدذوا |

 فو رک زانو یاد لزوم دظااو 1 اک كەد دش م ئاق فكل هزه زا زد فاو" هد :زو نع ولو |

 دودا ابد قا ی درود قدر تار یر شو ئالم کف رد |



۹ 

 ففعل یا دنع هکر تعجب نب بلاغت نی رفع ندامقفو ردشلیا فیلرسفترب هددلج قرقردندنآرتفلا وغلا ||

 مس سم

 ڪڪ
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 | وط ها هدنزو مظعم أ )نوا الا راغله لا ITT لوق لر دن وب (تایفین)
 | اودیفدارموهدننزو تباث (فن الا ) یر ان ضب رعریصقیا فت ام لز لات رود هرودو زاننعط ول هدوک صد
 ۱ یدو رک هکر دیعجم اک هضنا ( یات الا) عیاتیا افا وه لاشي ردهنشاستعم عبانو تباتیافث 1۶ رش س لا

 یا طا هب هه بکا کہ لنز ه دنس ادخ ی ر كز هری دتسم بکا وکی راک د تیا ريتربق هدکلف هاو

 یغانا جاس ی هرات هدننزو لیعفت (ف (فضب ات رونلوا زینعتیغابا جاس یخد ءدیکرترولوا هدیلاسمش تمم هکرونلوا
 . || نین هروچ كن هتسنزپ هدننزو لعفن (فب ف ا) نالا لع املج اذا رادقلافل |لاش ردهنسانعم قموق هرزوا
 كلتا تنزالمو تنلا یاد هرزواهجو یمانریا هب تتسرب و :هضننکنادآ فن اتلاف رد هنساتعع كلنا هطاحا

 | و هدیاحاسطاو ما ربا بوشود هن نزوآ كن هینکرتب و هەر لو هاو هم انا نکا تف تلاش ردهتتساننعم

 ۱ هدشزوریز ها دمجمیاخ (فیخا) هن رغل ح رت لو هيلع” "اوهعیتاذاهفن i لاقي ژدهننشانع»یللباا ارعاهیم "دام |

 هج ئاخ ندنشانءاف ولشا یرکد لع هروک هب نا لوق ردمسا سربنعلا ن بیک نب رفحرد هدننزو دجا دوخاب
 ةلیفدا) هنذا انکو مرک د یا هفادا یکتشا لات زون روند هغلوقو رونید هرکذ هدننزو بارغ (فادالا) رولوا صف

 اضحب وملیا دمجم *لاذاتطعبو لا هموم ئانو عضو نحف تازه (وفدا) ددغاطرپ هدندروب راش هونت هدننزو هیفن
 ۱ :یوفاالانیدجمامازدیدآهدلبلج وکر هدنتلانا دیعصو ردیدآ هی رقزب هد رق ةیزدنکسار ردیارکذ هبا هشلشم یا

 || مع بلح ہد هنو برش (یذآت) روند هرکد هدننزو بارغ هلبا هچم لاذ (فاذالا) رادنداروارلرد ید
 ززلک ق را یعچچ ونند هزوتشو دخ نالوا هدننن یضارا هدننزو هف رخ( تفرالا ردد عنضومرپ هد هفاسم ديرب

 | ارظن ةتنکی رش یمالکوب هک ا بوک ذعفش عفش لک مط ت ورالااهنع هللا یر نا نع حراشلالاق هدشزو فرغ

 ۱ .نوتلدهدونم صااخ هدننزو کره قرالا) 5 دنتعیاهدیدشدفرا لا هنسأنعم ةدقع روتبد هب همکنو ردیشلتوس

 دوتنوتدح تولوب ی یضارا (فیرا) زود تب دنهنه داتتسا ندلیآ ن نییعت زوئسو لح بودیایا ارا ثخاسعو

 2 هد ود هاو تعبقو دودنتاههل تلعح ادا لوم ا :اش لع ضرالا لغ فّرالاش ردهنسنانعم للنانیعد

 1 نفراّوم وهلوقت روند ةتبشادرونسلمدار هدنازو فلاح (فراّولا) هدّنعاذا لیل فرا لاق ردهنسانعم كکود

 | كنه هدننزو :دوعف(قوزالاو او) لبا هجمیازو كن ةزمه (فزالا) ناکلاو نیکسلا نى" دج لا «دح یا
 ]| رد هتتناتضعم كليا هلو انداذا غبار ا بالا نم فو زاوافزا لخ زا فزا لاتقب رد هتساضعم قعاح بّولکققو

 | بالا نم افوئاو افزا فزاو فزاو خرجا فزا لاته رد هنساسنعم قلوکوا هزابو لعاذا لج را فز !لاقب
 "لقاذامبازا باتبلا نم افوزاوافزا*یشلافزا لای رد هناء قم ازا لمدنااذاسماخاو قاتلا عبارا
 ۱ لای دیس هنیز وضتقلوابب یقاهنی یو ینا خنا كن هنستراط رونلواقالطا ةنغلراظشاعم فزاو

 ۱ دلوا دورولا هبرق نونلوا قالطا هتمابقمول هنقنزومغلاس( هفزالا) لاح ءوسو قیضیا یزاهشعق

 ۱ : . -رونسد هب ةروذأفو سو هرادرف ؛ هد زو هلح رم 1 هال ةنافلا تندی دفزالاتفزا لاعتهلوقهتمو

 | یا یا یقزالایشع لبقا لقب _یدهنلبسانخم ظاشنو تعرس هدننزو یرکس یزالا ةدنشنزو لحارمرولکف زام
 /فزاستلا) نل عا یا ابا یفزآ لوقت رددنسانعم كمردونا هل لک ك ب هزه (فازالا) طاسنو هعرسب
 | قج هراطو یادتلاربصقلا یا فزاتم لنز لاق زونید هرودو زانقط ولکیرد یا دناو ءاضعا هدننزو لعافثم
 1 قلنطا؛یسلایا فزاملحز لا ي روید همدا تلكم تاتو یوخد و قضا یزانم ناک ناکم لات رود هر

 || شه لای ردهنسانعم كم روپ قرانآق ضو نیق هتیوب رب یرلعدآهدتزو لعافت (فرآ تا)ردصل |قیضلا
 | تفسالا ضعءب نم عهضعب ینادنادا اوقزاتلاش ودهنسانعمقلوا نیش هننربیریو وططا براقنم یاافز ام

 ۳ رححا د عئارلا باسبلانم اقلسا هبلع فسا لافب ردهنسسانغه قلوا انکو نوزحم كب هژیصف ڭ نس كن همه

 تعردنرابع ندنناروت :aR هل دص م ماهی كنظهل فشا هزوکنلاتس هدزاص» كفاوم نزلا دشا

 شضبفتف هدنفج نایلوا هدنن وف تحف نولوا باقم ةضع نرا رخ هسزولوارشلنم هدنفح هک نالوا هدنرادتفا

 ِ ندنتمیتح كبضغو ن نر هکر بندنرنمضخ ای هل تیر نیابغناحرولوا بلقنم هب هصغو نرخ هةوا

 لقب لدفنشبانهم قلراط فشاو یا راب دابا ب او و دزد فلت یزا زتو دحاو یراجرح «لکد لبا لات
 نفاکلل فسا ةذخاو نموملل هتحبار لاقف هاسقلاتبوم نغ مالسلاو هتل هلك لسو بضغاذا هیلع تفسا
 رفح ناما لها نالوا تنم دلت سم امد ةأَعافمت هوم AE طخاسو اطصس ناخشا یافت لشع بفساوژ و
 ےس سس سس

 ردثحار
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 سس سس سیصت تست

 توسل هافساذا بلکلا خوان هسا صاف اوج اكتر دب هنت یکم ونک نھ( خالبال)
 ندنتهچ :راعوسیعو حدقو مذالصاکرونلواق ةالطا هک لیدر یتلبجوعس و یس هلص وج لوش هلیسهبن لعاف حسا

e aA 31 1هحاص نوزوا هدسزو هرک 3 ٌةغمولا) اراعالوامذ نایناکان تونس لجر لان  

 عدنا یعضفتااذا هبطرا تغدهنالاقب رد هاتف شمال این هنا شینعبنالاذا ثلا غدهنا لاش | ۱

 | كناهو هدنزو هلوکره هلی رم هک ناه (تغول دلا )یک الواب دوچدونید هماعط قوی و قب ویص هدننزو مهل |
 لاف هدا : زو روفضع لا ههچع لاذ (عو لذه واذهلا )روت رو شد نمد | نجا نیکرچ یلدا نسعشقاب زد راج ليج كمالو ۱

 لوک اب هیش هننکی نافلق دو وتش( خور لا ظیلفلا یاغولذه لجر لاقبرونید همدآ ولقادو |
 ندضرربدوخ اب ندملجآ هدننزو دوعق هلفاف( خو هلا)راردیا نایب هلا قلتوا یرلکدید یاقض هکت نون ندیدآ تاب
 (غایلپلا) ضرما عوج نم فعضاذا كالا نابلا نماعومه نالف اف ععهلاعیهنسنعم قوا نوب زو,بفیعض ٣

 هتسانههلحم "توغروتی دهمولو كیا هدننزو نن رخ هلب رمسکه هكناه غیا )ردیدآ رواج ین جوک :هدننزوَلایح
 هدننزو ردح(عجه) هخدشاذا ثاابلابایلا نم قمه ةأر م لاقپردهنسانعم مپ شاب هدننزو غمد( سه

 هبط هرلا تفمالاش زذا هننشاشقم قالتا مرچ هر هزات (Flr) هنتسانعما دخل اهرم روند هنچاغاناجندا

 هدننزو ذفنق (عسنهلا) تلتیاادا ةا تخم لاش ردهننسانعم قوصیم هلوفم نابجو هراب و تخدشنااذا ۱

 ديدثلاع وجا یا غم فذ خا: وقت نونید هغلجنآ كبو ع ویا ةانشیا غسل یتقلقا لوقت روتید هغ تج ك |
 اک زود هیوناخ هفیعض یسرفوارونید هنالسزاو ندیک بوزوت با راک زور یلدا هکرونید هعاریط  نالوا ناتو |

 یدوب هلپیطک ك ناه (ع ابنلا) ماقما اذكو شطبلا ةتفیعضلایا غینه یه لافي رونید روند ةبوع نیقشاشو
 | قمزوتبولانوج زوتو عاجاذالجزا غه لای رب هن انهما قمتح م دزو هچرجد (ةغتهلا) روند هل چاك |
 دا لکه هر ظم اذکو ةزجاف یا غنیهیه لا غ روند هبیراف نالوا هک اع تیاغب و رونید هتروع ۱ ندیاشافقرارسا هسکر هو روید هبیرافیسور هدننزو لکیه (غنیهلا) ناو زک ادا ج اچعل | غینهلاقب ردهنشانعم |

 )ع عوهلا) اهل زاغادا اهفن اهلاق زد هنشانع+قعماس وا اپ وښو نا هلناوسف هدننزو هلعافم (ذغناهلا) ٌهکاصضاذکو |

 لجر لاب نونید همدآ ولتیهافرو روطج هل تج شاعم هدننزو لضفا (عیهالا)رونبد هربذک "ی ش هدننزوا غوس |
 بصخ یاغیها ماعلاقب رونیدهلپ قالوب قول زوج او رنک آیاغیها ام لاق روند هیوص قوچو شبا دغرایاغیها ۱
 | رونلوا قالطا هعاجو لک او رونلوا قالطا هلاحنسخ و قلل وب قازوجوآ هلیس هینب دنس (ناغیهالا) بشعم
 طلا عيه لاع ردهنیبانعم قعاصاب ماتیرب رومی هدننزولیعفت (غنییهتنا) رونلواقالطا درو: لکالوقلع

 یلاعتو مزاج هنوعب نیغلا تن اهکد ورکا اذا هدب لا عيه لاتی رد هنسانعم قم ر دناق هغاب یدیزتو اه اا ا ۱
 NTI BP TINT : 9 ءاغلا باسن 8 هر دا
 ندرب هنح نجوآ ردقج هلو یار داره روتیدهنعابا حاسه لپا هد" EE هروسکع یاهو یر کو یم تر ۱
 راردیا عضو هرج هنیرزوا بوتاج روشاواریبعتیشاط قاجوا هک هنوکت لش یشاط حوا هاقسدلو اهدا رضص نوید فا
 نداقو نذغاطئف طر: كن هر ااضعب و هلیفیفص و دردننكناب رد قانا یج نلزدبا هاا ندزومد هواش

 | هیهاد آو رلزادنا قالا یانالا مثلا هکسوتلواو رارااح شاط نوغیوا ییا:دنناب كىا بور وق :هکسف هلو

 هناوا مفشیپ وراکشنام اد هدر هنتفو شروش نالواروهظ # دزنا هنیکربالتمزار دی لایعتس | هنس ان عما هم
 هتالب ندزالبینآ است قح ارد یفنالا دلال : هللا هامر هدنعقوم افدن هنمدازو راردنا الا. نالا انا

 هروک شناس خراش نوسلقیمطعا هباقل باغ كنعا اونا هبل نالن یتیدنارغوا هت هبنرنیصچوا بروقود
 دام دنا "قالطا هبانننا تعاجو نود هزشک دع دبنناو ردیف ضعبلادنعو هژلوعفا نزو كن هیفنا

 كن همه (فثالا) دعاجناذکو وراثکددعیا فا نم تبق لاقب ردشُموقالطادلیرّوصن ییعجج كغابا جوا
 هعیناذا قاتلا بال نم ان هفثا لا رد هنسسانعم كمك بوغوق بوشود هنیفرآ كمدآر لینوکس كانو یف
 هدنننزوا هیدن اخ (هيغا) دیلطا زا ۱نالوالاو املا بالا نم اقا هقنالاش ندهنتساسنعم .كلباتبلظو هدزطو
 ۱ ردیدآ تب هددّدم قیقع (هیفیئاوذ)سدیدآ: هرز بموضخ تورها نان نزد هما |
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 (غئولا) طرت یا همفایو تیذکل بس لاف هنو هنس انعم تیساروتند هردهلب دید شن نانو یعف لواو هات ولا)
 | هات قوا لالموغاذا عباّل بابل قم اغنولجرلا غنو لاقي ردهنسانعم قلواراکمکهلیفتفكنهیفوفیاتو
 || رپ وسزوس لتعنرخ نمواموامراصاذا لج را غنو لاب ردهنسانعم قوا بویعمو مولمو تالها ذا! نالفغئو لاق

 ۱ اچن بو رغایز و و مالکلای لععلالیلف ناکاذالس ززاغنو لاقت ردهنسانعم قلوا ۱

 .هفلخ ماساذا مالعلاعلو اش ردهنناسنعم قلوا یوخد و عجواذا نالفغئو لانس 1 ۳

 | تروعو اطرفم الهاحناک اذااذیز زمو لاقي ردهنسانعم قلوانیادانو لهاج لا و هلوف ءاساذا لجرلاغنو لایت

 غتنوختوت مولا تفئو لاقیردهنماضعم قلواردپا هاتو فلت هنکوا ۱! یرفقراو توشود هنندرد یبرفیدنک

 تالهایا لا هفت وا لافي ندهثساسعم كلبا كاله رنک هزه ( خاتالآ) اه نفی ایم تن کا
 ۱ انالف غئوا لاتتقب ناو هنساسنعم كما التن هبیرغآر دوخا كليا اقلا هب هیلبرب لوفیع كلبا شخ ینکرو |

 : | ةڭىفااذا مالا ختو لاق ردهنسانعم كلنا هابتینی د هلاکنزاهاسنکه سکر راو هعجواواذیلبقهاقلاوا هشح نا

 | هخدشاذا قالا بالا نم افنو هسأرغتو لاقب ردهنسنانعم قمراپ شاب هلسنوکس كنم .او یخ لو او (عنولا
 ۱ یرلکدید ةحنردهدنشننزو هنیفس ( هغنولا) ةو الذ اا هتقان حلو لاقب رد هنسانعم قیا هعنو هةفانو

 ۱ | هشیدزواكنب ر یوو دلافو یدنلوا ناسیبهدنسهدام هک تن لر الاشداهنجرف لب هقان ن نالۆا كاله کشوکهک دهنینز

 ]| بومی هجزاو ضمب لج اهضعبدزیاهخولومو ةغبثو هدیرت لاسقی روضید د هغولوم رونید هدیرت شاردنود
 ۱ مهتر یرب هدنتسوم راهب و هنم البلقیآ ةغلوو رظملا نم مع مرتو .اشقو لاش هدتنزو هژگر وند د هلو روتشد

 ۱ کردیتا صرا ماش هل كنهبجیازو ملواو ( غول )رونینید هنس هج طق راقلتوا سسنجره شهرا ص
 .یتیصعجو رد عزو یسنجعج یدنلوا همس نو غد لزا كالاجو ثسحر دریلکیزلکدیدز لک وغآو رلکهحنالآ ||

 | ید ناغزو ل-لصا هک هوسکم همه ودناغزاو هلیرسکلواو دد خافو هل سکه لواو رد ناغوزو رد خازوا
 هشعرا یا غزولا هنخا لاق روید هک هک رتو ةعرسو هنخ یا غ غزو هب لات روند هک لب اح ,هلنرتف (عزولا|
 | راتوبزو فیعضردیعج كغزو (غانوالا) لسف ضراحیا خزووه لاق رود نک 6 نابحو ناوئانونوژو
 | تغزو لابقن ردهتسانع» كمهشيا ةعفد ةعفد هقان ان هدسنزو غزن (غزولآ) ) ءافعضیا غازوا مه لاسقردکعد

 8 بویمهشیا ندر مقا ندو هلیرمسک ك نورم (عا ۶ رالا) هعفد هعفد هتمراذا یتاثلا باملانم اغزو اهلویهقاسنلا

 ۱ كتلئروص هنر یماننینج (غی و ) تب تفزوییععاملوس ةقانلاتغزوا لا ردهتساشعم كممشیاهعفدهعفد

 | هجنزاهرنوکس كنده نیشو خف واو (غشولا) نطبلایفرّوصاذا لولا ىلع نينا اتو لاشیردهنسانعم |[.
 | باللا نمافشوهلوپغشولاق رد جوار كمهشیارهریدکو چوالیلقیا افشو هاطعا لاش ر وشد هنن |[

 1 یخدوب هلبمسک کنم (عاشیالا ) هم ابیعمروجو دوسنید هوا نغآ هدننزو رونص (عوشولا) یر ادا .یتاثلا
 | اذاهعشوالاش , رد هنسانعم كکوداود رخ ةرغاو هبیراذا هلوس شوا لاص رد هتتساسنعم مهیا لرهربدک و

 قريشا ناف لو لوپ هسابل (غشوتنآ) الو اذا: هطعلا شوا لالو ردهنشانعم كمبو هبطعزاو هرخوا

 هدیشنزو لعفت (غشونلا قدارط هیلعربصب ىج هبدخطل اذا مدلاب بوثلاعشتو لاقي ردمنسانعم
 لاقیزدهنسانعم تامکچوص هباهغوق قترو هنهک ( عاشستسال عال هر ب میام ازا ءوسلاب مش وت لابش ردهنتسابنعم

 (ناغلولاو) هیننزو دوفف (خولولاو) هلیئوکسكمالو یمضو ی لواو وز مود قتسااذا قاس اغشوتسا
 لاشزدهتسانعم قمالت تبوقوصدغاد هباق یاد ول كمحا هنسنندباق هلدجواكنلد یك شف

 اغولوواغلولچۆيلجوكملوب لوو ٿر ثروک غلب غاوو غاابو ۷۶ علب هب وهنمو بارشلا فو ءانالاف 3
 جانچ بحخابصو هعابس یلامعتسا كف داموب هک رخ هيف هناسل لئخداوا هناا فارطاب هیفام برم ادااناخاوو
 غوصمندعبا ارزو ندسدابسبأت :وندننابایو ندئلاثباب هدام ول 4 وکه هناي ك خراش ردصوصع هاذ ندنالوا

 نکلرونسد ید علاب هل هفلا اضعب و رولوا لطفا ضواو ندنلبقتسش یکیطوقس + كواو ندنیبهلک سو رولوا

 اغولوملواملاشزوشنید هون یورج كج هدیابرنتیو لک | هدبننزو روص ( .عولولا) زلواطفاس بدعب از تباہ

 هکب وک بوت ز وقناف نوا و مط اک (ییعمق ارعا هکر ونی هباقلوش هلب سیکل( ةعلمل او( غليملا) اش عطا ی ا
 رونلوار لغت قالبدیکرت رار دیا خد ندشاطاضعب یدنلوا لامهتسا هدناق صوصخ دکبوکاتلطم ہدغبراردالب |[

 تكنسهلک نیصن ازا كوب ردندآ هردرب هلبرسکك مال( نوغلاوا نوغلاو) ردیدآ تلیخاطربمدننیب ماسه « هلن اءاسحبا (غلاو)

 اونم نفرق بازو مر ةغلولا) دییدآ برفی هدنلابا نب یصهدیزو نوع نوفاو )دیک اما

 تم
 عالبالا

 بوم
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 لا وذهنساسنعم كغرود دل ینوکس,کا كنتسو یف كنون (غسنلا) رود هنک شوق یرلکح هدیاشقن هرزوا |

 یمدآریو هبدامر ادا اذکی هفیستل اه ردلمعتسم هن انعم كلا اتفادمدآرب وهشخناذا لبنان ات توش

 كرنك لعن تو دیا نوکود لبا هنکیآو هغزاذا ةملکی هفسن لاسقب رد لتس دنس انعم قاق هدرژآ هلرار متو نفط
 عسنلاقب ردل تسمه هنبیایتعم كلبا تجاسسو رسو ةر الا دیلای تزرغاذا هعماولا تغلبت لا ردهنساسنعم

 بویثوکی زاید هلراشیدو هقذماذ|ءالاب ءالاب نللا مسن لای رد هنسانعم قعتافوص هدوسوآمنف ھذا ذا شش

 لاقیرر دهنساسنعم كقندیکی جاغا نلیسکو املوصا تخرتسا اذا هناتباتغسن لابقب : زدهثشانجم قفلیعلاص
POEهل تغسل لاقب ردهنیبانعم قمقچ هر تب زن یو یرالادكنج اغاامرخو تعطقام .دعب تین, ذاْ  

 هدنیزو ریما (غیسنلا) رازدیایحد ندرومدو ندجاغااضعبو رلردیا لامهتسا بویلغب هیارارب یتجاقربهکر رولشیفهکلب
 روند هیوص ندیا عشرت هرکصن دک د لسک اغا یساوقم هعصآ هلیهض شون (غسل)هبنسعم [قازعروشنید هوت
 املق تخرخا اذاهلیسعلا تخسنا لاقي رد هادنعم تامو و نیبیماغا امرخ تنها "كنمزمه «غالستالا
 غ اس الا) تمطقامادمپتتناذا د هرجا تفسنا الانقیا ین خلبان رپ هرکصندکد لاک اغاو
 اهعازمیف تقّرفناذا لپالا قىغا لاقیردهنسانعم .قعمارا تولوا « ۳ هدقالنوارهود هدتززو لامتفا

 برض اذاریعبلا غسننا لاقیرد هنسسانعم قمروا مرهم نالوا هدنسکو که لیلا نوعا كملکنیبس هودو تدع اتو
 اغشن ءالا غشن لاعیرد هنتسابعم قغل لين وكس كنم نیشو خف كنون (خشنلا) | بالانس هد

 سو ریو كغجۆجو هب .هنعطاذا حران هغشن لاقي رد هنا عم كمترودو لاساذاثلاثلا ب

 برش ادا ءالاعشن لافب زدهنسانعم تم :بوردلاقهلبا لا شوصو هرحوااذا "یبصلاعشن لات وةلا

 عشنلا) هيلع یشغی دا ىح قش اذا نالف خشن لاقي رد هنسانعم قمرقجنه هدنس هجرد قلنغیانوتهدښ
 هناسناتااعو و هبلع یشفیداکع یحقمشاذا نالفغشنت لا فی ردفدازم هدر ایام لبا خشن هد سنز لفت
 (خوشنلا]هتسانهزوخنو رو تيد هتوازغآ هدضنبزو زوبص ؛عوشنلا) رولوا ضراع هلیتهج فس اتدوخاب قوشت

 هنتر وهیزسوا یاهغوشنموهن لوهغلا لع یبصلاغشن لاق رو نیذ هخبوچ شود قوازغا هنیزخوب
 عشاونلا) هبعوشتموهف هبعلوااذا لومجلا ىلع یشلاب غشن رود دمدآنالوا ضنا جو نوکشوج تناغب
 ودا همان فو اب هعرالا هلب سیلک تازه (غاشنالا) روشد هنبرابدنفاوص ن نالواهدهزد زدیعچ كنه
 یععریعبلاغشننالاقب یدنلوارکذ هکر دهنسانینعم غیا هنسنزو لاعتفا (خاششالا) یعهتاذاهنع شنا لاش

 هدزاغولو روند هج رف زوج یرموب ورد هغنغن وم رود هب ینکق جل او غفبعض هدننزژ ده ده( عبخنلا):عتتنا
 هكا هج رموب ن نالواهدتناب كنىد ھکج هدزاغوب ورو تد هو نالوا هدننش دم كنکیلد ناضوب هبالد كجوک |
 مم

 هراضااذا لوہا لع دم رز عنخ لاقت ود اتا قلوا ثداح ضرمرن هرمرن هدنزوکذ موضع یرلکدید غنعن كمدارب

 ۳9 یو DPV قب هدلقن ۳3 لبنان ۰ هاتف ةا رد هنينسابق ملت

 لیلا ةغغو مهطسوو مهرايخیا موقلادغم یه لاعش روت یالطا هن .رلناشب دور اتو هد رک لقعاجیوپموقلا
 قاو لزقو هايس هنسنرب (عیفتلا | هرکی الاما نم 2 هغ هل لا قبر وند هلام قوجو ردنرابع:ندنسب رقوب كغاط

 ىلخلا عمم لخر لات رازدنا قال طا قلخلا عمم ةمدا هوندا نّولت هلتمحو زدهندسانع» قلواهحالا

 فود تا WAE هب یک رکو نو نوزوا نېک یردکچ و زدند یورو و (عوبهلا) ۱ نزلتمیا

 نعط هنسومان لوق لغ كولبیع دار هدننزو غبن (عبولا) واولالتس صف راردملودهدنبنممو
 بول )ردیدآ حضومرب (غیوالا) ( هيلع نعطوا ۳ یناتشلا باتیلانُم اغب و هغب و لا رد هنسانعم كا

 یراب وت كنو د هکر دند | ضرر ص وصخ هنهسق هو دو روند هب هر هتسل : کیک اشازا زین قاکوق هدنشا هلنیتف |

 كموفرب هلت اف ( دعوا ةى رىھۈذىا عي دو لجن اش روش دمی ۋاق اكو شا هدننزو فتک(خیولا) دافابت
 aa جم تا هغو اسا نیکتا كنا زدهکروننید هن راع جو هناسیم ولکنربد

 ی هستیم ختم ج
n 

 ۱ هدنزو هازاز (ةغفلا) | رد غناغن ىج ران وا وای نکرروفکش ی وک- بولوا هدنسد زقول تنو كنهودو وند

 نارا سا حس E دف 19 تاتو دوعف (غونتلاو) ساب ۳ عا و لد

4 

< 

 تویشوک ی رلکوک زاب جيوب (عینسنتلا) 2 تعخرسا ادا هناتسا تغنسد لاقب ند هند انعم ۲

 1 سوق : را کچ هدر زوم ا یک دغزیم هدننزو نك( ةشاشنملا) فعس قوفاًقعس تجرخااذا
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 ]| هتسانعم یت رازابغ رولبد هدنبزوتنوا ننوکوا هدنمرکد غبنو هنم ق رام هصاصخ نم ریاطناذا قیقدلاب ءاعولا
 | قاکوف کرو د هب هنس یکن وت ندیایوهظ هدنغلارا یرالیق شاب ردزتاج هلیسم دش كباب و هدننزو هساک (مغابلا)
 زدکعد ج زاوخ هدننزو هدا دشت (ةغانلا) هنسسانعم نیعطروند هنوا شعوکواو هنسانعف هرربه رونلوارسعت

 | هنسانعم تسا رونلوا قالطا هردو جب راوخ منم تجرخیا ةعابنمهنم انیلع تغبن لوقت ردندنسانعروهبط
 قالطا همدا ناشلا مضغ (ةغانلا) امیازتروثب یاهغ ابن هع لاقت رولوفصو هلوب كلشیاوولوا ی دیزوتزوتو
 وکیغول تبار عاش هدن وصو ناشلا حظعلا یاهغبات نالف لا ردنوجحا هغلابم ءاه ردندنسانعم نومط روئلوا

 ر داش دیو جف نالواراکسوه ندهرکص نکیتکاس ندتب رعاش هدنلاح لئاوا دوخاب ندیاروهظ هسفن
 ردرفنزکسراتآو ردینبف هکب قالسطا غیا ونهنعوججو هغبان هسنیر ره كنارعش ینآ یرکد رونلوا قالضا
 هک یر اطاناباندیزب + ینببشلاق را. هللادبع ۳یدعخجاهلادبعنب سبق ۲ ناییذلا ذی واعم نیدابزا
 یبفتلاثاودع نت ثراح ۷ یعوبربلارکب ی ثراح 1 ئونغا یال نب ةغبان هردیس هغبانكنتفاتجج نابدلاوت
 | ویدیو نمرکد دوب یک حت هدننزو بارغ (غابلا)ردشماهلوا بوت هلتبسنوپ هکودیناودهلاذغبان_۸
 | هناصق (غغنلا) هنساضحم هتربه روئید هغاکوق ندیا روهظ هدشابیتدوب هدننزو بام هدننزو دا دش (غابتلا)
 || مصتت (غنت) مهرايخ ىع مهطضویاموقلا غيت تواج لاقب رونلوا قالطا هنب راراتو هدیزک كتعاجوموقرب
 | یزوتنازوت بوکس نیجاخا هرخ تاکرا هکر وشد هغفالبشآ ولردرب ندیرایشاامرخ (عینسلا) زدذا عضومزب هدننزو

 ]| تفل لاقب ر دما یکن ينوب و ردنر ابعندکلیا لوخد هرجا یغوجق ناجآ ج زونه كنامرخ یشیدنالوا هدنناب
 هر ر هلي بكن هرمه (غاسبالا) حفلت كلذو تانالا غیلوفاهرابخ طیف هللا ضصفتت ناوهو غیب دعا
 ار دلا یتواندنرلکنهزوک کلا هدنک نبلانواو بلا دا دز لاک( اذا دلبلا غبن لاق رد هنسانعمكلک بودیکق وج
 | كتديقوف یانویضف كنون (غتنلا) لنهلا صاصخ نم قیق ذلاج خا اذا لخانلا غنا لاقي رد هنتسانعم قمرقج
 | بابلا نم اغتنهغتن لاش رد هنسانعم كلبا لښعتو رک د هلا هه فاضوا ینیدلوا فصتم ییهسکرب لینوکس

 | صفح ندیاببعتو ل طفیساتهلباتفاو ككفا نام دننزوربنم ( عسل هيف سل هرکذو هیاعاذا لوالاو ىتاثلا
 | ندنزوبتس هک لوک جولان وب لوق ی :تلوک کر دیار هتمآ یی هکر هلی رسک كز هره (خانالا) دونید
 ۱ غدل (عدنلا) هضعب رمظاو هکعض نخ اوا؛یرهتسااک ك عضاذا نالفزنا لاقن ردنرابع ندکلنیاراهظاینزارب
 قیقوص رفع هعیصا هاذا ثلاثلا باسلا نم اهن هغان لاسقب رد ةنتسانعم كقترود هلسقمر ه دننزو
 هغد لاش ر دا عت هذن اعم كلنا هدرزآو زیدکت يمدآربو هتخدلاذآ برفغلاهتغدن لاسقب .زد ةنسماتفم
 خدو هضعطاذا مالکلاو حزب هغدن لای رد هنساتنعم قلق هدير هلناسو قاس یارزمو هاساذا
 | لاب كیكگ رولو! ونزواو نیتم تاغ لابییدباب ندنوب كنم سف یرآهنتساسضعم یر تعسررونید هنتوا كیکگ
 | غدغد اذا لوهجلا لع یبصلا غ دن لاقي ردلبعتسم هتسانعم قلعجف خدنو ردتخل هب سكك نونو ردفورعم
 *ءاساذا هب عدنا لاقي رد ةي اشم تالار کمو نو زحم ییدآرب دوب هلی رمسکخ كا همه (خادنالا)
 . | هيج ةد ةو هسنکما( ةعِدبل) روند هيك ن ازد ندیا هدرزآ هلسناسل یناناسماذ هادشنزو ژانم [ خدنلا)
 ۱ ا تولبع نزوتتلکعادلک رب دف اقا نترات کرزپم ننراکلب شوق ریسک کر هنسانح
 . || دوم دنشنزو هفرغ( ةغدنلا) نو شید هضاب نالوا هدنبد کفن رطو رازدبا شقتهلکنآ ی جد هنیارزوا هنهلکو
 | لجرا خدا لاش رد هثسمانعم كلوکه جول رک هننزو لاعتفا(عادتالا) رو شید هضابت نالوا كنید قنرط
 (عيدتتلا) هلزاغ اذا هغدان لاقی رد هتساسنعف قهمانی وا بوش را هدتنزو هلعافم ( ةغذانلا) .هیفخ تصضادا

 | طلا هیلعیزذ یا كنم امالا هغیصت كنب ى دن لوقت زد هن سا عم كلکآهورو  هرزوآریجت هدننزو لیعفت
 | یغدنلآ نی. یادې ندنن هاتف هعاضق ردکعد بوسنم هغدن نالوا نمسا كنتوا كيكک هدننزویبرع ( یغدنلا)

 ان زن لاقب رد مناف كلبا تعذمو لصف هلبیهتو نعط ییهسکرب هدنننزو عزن (خزل)ندنوسنماکا
 ژدیعشنمندنآ هراس ین اعم ردعوضومفنس انعم :نعط كمت زود خزن هکربدحزاش هبانغاو هیف نعطاذا ثبلاشل|باملا نم
 كمربو هسوسوو یرعاو دنسفاذا اهن عزت لا لدا هنتسانعم كمروشود هنرپ کر هلا دانفا یینسسات عزو

 هادشنزواربتق, (غ زبلا)شوسو يا ناطیشلا هضرت لاب بق ودنرابع ندکمزد شرود نورد هکر ادل هتسله دنا تعم
 روند هدسقم نروشود هنب زار هلاداسفا قلخ هنا یف اگ اد هدشنزو دا دش( غازلاو) هدشزو هسنکم ( ةغزملاو)

 د چاک لری چکا کرد هتسانعم هفسنم هغزسو نيتفيو سان غزیبناکآداغزونغزیمو خام لجر لب
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 | قازطاکابوغی روماج رادقمر هکر ونید هن رلقارط ناک راب رعو رونید هنس هجراب ملکی کساونرب قکسا هلب رسک
 داضو یعف ك یم (عض )را رارط ناکه لکنآ دعب راردیا كل ردق هجن وروق هرکصن دکید تانکر هدنتشیه
 هکالاذا لوالاو ثلاشلا باسیلا نم اغضم ۶ ىشلا عضم لاقب ردهنتسنانعم فیچهنسسن هدزغآهلییوکس ك دم
 وهواغاضم تقذام لوقت روئلوارببعت قمم هک روش هپ هنن تصنیچ هدرفآ هدننزو باضم (عاضلا)طنسب
 هداروب عاملا ةنيلةرسكى ا غاضع یناتا لاش رونلواقالطا هنغب رق كما مالمو لهسیسضیچو عام

 غضمامیا هتخاضع یر لاتش روند هب فن E هدزخآ هدننزو همان (هغاضلا) نردردصم مسا عاضم

 هفرغ (تغضلا) نوصكيدلبا غضم لد هد هلماعمو ملکن روئلوا قالطا همدآ ق جا هدننزو هم الع (تغاضلا
 هرو مخ هعطق یهو هنم هعضمانمعطا لوقتهدننزو هدرص رد عضم يج رود هر هنسنزاسو تا منیجر هدننزو

 كحراش اهرافصیارومالاغضم لاقب رونلواقالطا هنیرلنلوا ریفصو هدرخ ءاروما هد تنزو رکس (عضَل
 نالوا هدتشرز وا كيمک هدننزو هنیفس (ةغيضملا) ردقلوا هدشزو درمص نالوا باوص ةروکه نام

 شاراص هنن را هبشوک كيابو روند هزکجا نالوا هدنسهجهرق نعي هدسنتلآ یبنوزاب تنعسف ناو :ووشید هتل |

 هج وب نالوا هدشد قلوقو روید هرکس شل راص هرکصن دکدنیچ هلی شید لوقیلع .روشید کس
 ئا فس رد غیاضمیغیص عجو هدننزو نیفس رد غیضمیسنج عج رونید هنتاقلاب نالوا هدندبو زونید رکنا
 ||: لوق ىلع ردرللح یکیدنن یراشید یزآ هکر ونلوا قالطا هنیرابید تن هکح یکیاهلبس هین هی (نافضال[)هدننزو

 || ددهنسانعم قلوالباق كفيچیشع كنامرخ هلبرمسک کت همه (عاضعالا)رونبد هش لرمط نالوا هد هک ییا

 بم °.

 لذنیا غلم لجز لاق رولک خالما یعجج زونید هبسکقجاو لیذرو قلی نالواراب وس هزرهو ازنتانو شف ۱



 و

 ۱ لو روند همدا نراها نایب هیهشوخ ئال هلم غل وا قلنقتوط هدنناسل هدننزو رج ا(عغیلالا 3 غیسو غال ۱
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 ب ماج لاقي ززوتلوا وک: ای رک خا خاس هدننو دیس( نیل نا هزاذا همادآ الو عال لاب

 قجاو ءابلایلا همالک مجرا مالكا نیپال ىا غیا لجو لاعب رونب دهسلک تالخ ةة يت اب یاسل اعاد

 15 )قجنانعا ذغایلو غیلالچر لاق .نونبد هیسسک ی چا نیتشاشیحد وب هد :زو راک ةخابللا) اروند هییسسک

 | كعد بویئسیا :یپ هنس ندد آرب هدننزو خیز( غیللا)اتقجخیا غیاب لقب ردهنتسانعم مان نج هلنبتعتف
 ردهننسانعم كلا تقاج راهطا هدننزو لعفت ( غیلتلا) هنع هت دولزیااسغیل هفیلا ئىشلا متفلل وقت لینا ۱

 أ

 ۱ وند هراپلاس ناقا ندرغا و عرف( عرلل )ملا لعن تتصف اع هن وغ ن قو اذا نالف عيل لاقي

 راه نونبد یندهغره روند هرازتجن نالواقوخ یریاچ دّوخا هزاز جنو رونی دهنکآ هز وک زوو أ

 لاقپ:هشبشانعم ینالنواراجراوط رولواریلصم عرعو رارید رازغرم هغلریاج هلک مرد هنجو هریاچغرم هدیسراف

 ا غره لاق اردهنسانعقلاق ثوتلکا هدقاراحو تشعل لک ااذا تلاتلاباملانم اغرم هم اسلاتعره

 "۹ :(عرلا) مافللا ییرادارمعبلا عرف لاه ردهنساتعم تامزوکسوب لوک دنزغا هودو هيف. ملقااذآ

 e ارا مان ام یا غ ر مراكب لاش ردقوب یدرفم ؟ردنظفل وند هرلهود ناحاص كوك نیزغااناد

 رمت یا اهنغارمو با اودلا هعارم هبه لاش روند ید عا اره رونید هرب قمیخا بونا ءاراوط هدننز زو هب هراس

 | كلرعاش مانریرج هغارمو ةلوعلامنعال ناتا یا هغارم نالعل لاش روند هکشانعناق توکار هغارمو اهیف

 .هلوقراضعب زد هو یسید یدسلیا بیقلت لطخا كني رهوج یذیشلیا بیقلت قدزرف هکر دیبعایسهدلاو

 ا ږهشر هدنسم هکلواناج# رذا دا هغارمو رالنشفوا بیقلت هلیعسا ی دلوم هلغعوط هدنتسب هغارم هود روم
 هخارفوت رد نب تاجوکرب (هعارلاونم)یدیدا هدلب زت ضوصخ هتتفاجج عو وتب هدنات لب رعو ردیدآز وهشم
 وه لقب رولوا یهاکتحاركنبراناوبح هک ا وکرونلوا قالطا و هنو یورک یک کرک ما تاود

 ةغا رم هباد لاسقب روتید هراوط نالوا زوئلیب بوبانغآ هغارظامن اد هدننزو همالع ( غا لا ) هؤازا یا لامةغارم
 .نایلوایذفتم هدننزو و ةنینکع (ةغرملآ) ردیدا تيالور هدنبس اضقرضم دیعص هلعف نم ( عيارملا) هغر ىا

 ںوند ةمذآ قجحا (غراسلآ) راربد یتسرغب ندوکه دیکرترول ناب رولوا هدنزرظ زر هیکر شید هکر ونید مغرب
 | واوا قالطا هیشسکالوا هلو لغت لاغفا هراکمو لاعالثاذر امان( خرمالا) قخنایإ غرام لجو لقب
 )غا غیا لجر لابش رډنشملوا نیشن هراوط نابنغآهرادره

 ۱ .رد هنسانعم قلوا هدولآ هلنتعف

 | لقب رونید هجاصلباق هب هبلاغو نهد هدنزو فتک (عرلا) شنداذا عیار باسملان د اعرم هضرع عرم لاع

 | عر لاقي وداهنسانمفقفآرایلاس ندنزغآ كن هکر هلی مسکن هزمه ( عارمالا) نه دال لوبقوذل یا غرمرعش
 | ًاطخ قم همالکرنک اذا نالف خرما لاقن "رد هنسانعم كلی وس قوج یزوس باوصانو ,هیلعل لاساذا لجزا

 ۱ .هنگزبا غیا ) *ء مک هءامنکااذا نیلا خرما لاقت رد هنسانعم كايا قیوص هلدغموق قوچ یبوص ؛لمجخو

 | ناوط هدنزو لعفت [عر) هیفاهبلقاذابازلا فةبادلاغ رم لاقب ردهنسسانعمقمانخآهضاريطنس هد
 | :عرهلافب ندهن تسانغم قمع ص نډراد رمو تلعناذا بازتلا ن ابا رت لاب رد هنسانعمقم هنغآ هغارظ

 ۱ عجونم یولنآذا نالف غ لا رد هنسانعم كلکوب تولیزوت با یطضا یشات ندمجو و «"رتناذالحرتا

 | زاوطو هیفنم تاللا قتراذا ناویلا غ رم لاقب ردهنیسانعمقج اص بوينشا نزف هد

 | هدصوصخترب و ةضورلا ق نزال اطاذا لاننا غ رعلاقب ردهنیسانعقلاف بوبالنوا یدازوانوزوا مادارا
 | هنشانعم كمك بوتلابوا نامز قوح هدر روپ ددرت ادارمالاف غ عار لایه نرلیگت یه هم انعم كبار ۱

 ذآ لس غزت لا زد هنسانعم كروس هبلاغ یکی رکو کو ثیلتاذآ تالف لع خرم لانیقب :ردلیجتبیم

 عاسنمالاو) هلا داخ مما غاسنالا )یقلزادا نافع رم لامپ ردهنسانعمقماف قاباو ناهدت الاب ب سخن عنص |

 1 نخ كن (غشلا) یعااذا عسنماو لجرلا غسم ۶ لاةب ندهنسسانعم قللوا,هخرال ۲ هدنریتزو لاعتفا + دبا

 بابل نم اقشم لحن را غشه لاق ا كهن نزن دش یکی روو رابخ «هلنوکبع كن هوجهنیشو |
 | ردهنتسانعم هضم هبرمصاذا هغشم لاعب ردهنسانهمقمرواو ءاثقلا لک اک دب دش رب لک اذا فلافل

 (غییشقلا) ةتسانعم هرغم وند هزوماع ینبنهرف یریلک دید یشآ هلبرمسکه ی ( غسل هباعاذا هشم لایق

 ۳ كلاهسکر و غشلاب هذبصاذا بوقلا شم لقب ردهنسسانعمقمانو هی ی هنسنرم
 خیر دخل )هاو هک هضرع غم لابقیر, سد pers كل اردکو هدولآ هلند انس اما هصیقت

 ۳ سص



 ر
۳ ۰ 

۷۷ 
۳5 

 شالا لسک اذا لج زام شفت لابتي یدهننشناطم كوو اوب کرو ءالغاذا ناله غیئفت لایق اند دنا سان
 كمشواو یدنلوانای هدنمهای هک هتن ردنراسبع ندخاکت هلباقلاپ هکر دهنسا تعم راغش هدشزو باتک چا ذل دمآتفاهنحت قیایفاملارجش رخآ دلو لع فطعتو رکيو قابل داور نا یهو ةغشاغم اون شوفو امی زشاف لاسقب رد هنسات اعم قاب هنسپ روا هلرخ هلی رقترب ادا هر دصق كلبا عذ یتسی رواب کټ هقانربهدینزو هلعافم
 كاف( غضفلا ]ر دبلاغ ظوح«قلواردصم ند هلعافم:غاشف هداروب ندنمالکق ایس كفلوم ردهنسانع» لک
 رعسهاذا ثلاثل بابا نعافضف دوعلا صف لقب قد ةن قنافواهیو رق یباغا لینوکس كنديخ مداخل طو یف

 | قاضاط حاز هلیدیدشت تانیخو ىف كناف( ةغفلا) مالکسلاغضقب هناکنمطیو قدشنب ننوهو حض هيوم لاق هلوا زدیآ ماکت یکردافوا جاا هلباابطخو نن ۰ یالک هکروشیذ هسک قادشنمو وکر لوش هدنشنزو ربنمعضفلا
 لاقي ردهنسانعم قمراپساب هلییوکس كمالو ىح كناف (غلغا۱) تعاوضن | نافتف دارا تنف لوقت رد ةن
 وف هفیف لا شردهنتسانعد قاوالوب و یرازغآ لتبتعف (خوملا) هغلئاذا تلاش بایبلایماغلف هر خلف
 ةحارلا تغاف لاق ردفتسانعم قاباي هجر هدسننزو عوس (عوفلا) روند همدا ولرخای را( غوفالا ]منعضیا
 بیطلاةغوف تدجبو لوقت رونید هنسلپاب كنار هکر دیفدا رعو هدننزو هحوف ( هغوفلا) تحافاذا اغوخأ عوف
 همت یا ةفلاف چارا سذ خا لوقت رولوا فصو هیبحارزبت ندیا فیکوتسم غامد (تغنالا) هتخوف یا
 باعتس/ ارك فاكلا لستسسنصف ۽ یاصت هه جت ردیدآ هی رقرب هدنساضق دنفزبس هد یزو لاح (عاف
 هلبالا لینوکس اتو قغ: كامال (غتللا) مالا لسسسصف ردیدآ هی رقرب هدنساضق ةاره هدنا بارش هبررو
 لاق رددنسانعم ققوص برقعو نالیو هرضادآ لامشلا بابلانم اغتل هدیهغتل لاقت زد هنسانغم قهروا
 هکلکنل نالوا هدناسل ضعب هلیسعض كمال( مغئللاو) هيف كنهثلثم یانولمال ( خشللا) هتخدلیا تفرقعلا تخت

 هبهیتحتیاپ دوخ اب همال دوخ اب ههیج*نیغ ندار دوخناب هبهنلطیا ند نفرح نیس نکردیا مکن نان هکر وتبد
 هراداومفر دیصشوَح هلتقالط هکر دقلزخآهدناس هکب دید راضعب و ر دبا ل و هرخآ فرح ندفرحز افلطم ورخ
 هلنیتعف غئلو رونلوا ریبعت كلکنلب هدیکر ید هنتروصینا ردنراسبع ندقلذفتوط نالوا ثداح هل تماس
 لوح یهوغللو غنلهناسل ناک اذا عیار بابلانم اغنللجزا غفل لاسعبهنسانعف قلواكتلب مدآرب رولواردصم
 لقت هيفو هناسل عفر متیالوا فرح ىلا فرح نموا ءاسیلاوا ماللاوا نيغلاىلا ءارلا نموا ءاتلالا نيلتلا نم ناسللا

 هیات دل هدنبس نولوا هدنرافرج نیشو ءارو مالو فاکو فاقونښ >: هذن هروکه شانسی یرابتالا ةمالس گرید جرم
 رولوا هدفرح لا هغنل هدنفرح رو رونو لیدبت هفاک یهاکو هیاپیالو هیدزبه هنفاکو هفاک ی هاکو هیاطهدفاق
 ییبشو هبازلاذ هکیدندرهرم بحاصو رواوا هلبا لیدبت همزه ییهاکو هليا لیدبت هیاطو الو لادو دانو نیغو نیغ
 یزّرطرونید هعتعتو لترو هنر هکسلنیهیپ رد هقشپ ندکسا هيب كلکتلپ وب و رولوا هلا ل دبت هو ۍعالو هنبس
 غثلل روند همدا كتاپ یناسل هدسنزو رجا (غئلالا)رولواربنکه دناکداز اتضوصح هدفازشا كله هکیدید
 [ةغنللا) عقلا هلعجاذا لوالا با بلا نم اهل هغي لقب ردهتسسانعم كلبا غشلا یمدآرب هل نوکس كانو :یتعفتامال
 ققوصنالب و برقع هدننزو راک ذن( ع ادلتلاو) لینوکس كلا دو یخ كمال ( خدا ):هنسانخم خزونندوزرغآ لتاقتف
 هذرزآ هلیمالکو ناسا یهدآربو هتعسلاذا ثلاثا فابلا نم اغادلتو اغدل دي او برقعلا هتغدل لاقن ندهتتسانعم

 قوص نالبو برقع هدننزو را( خیدللاور(عودللا) اهب هغزناذا تملکی هخدل لاتی ر دل هشم هنتمانعم قالق
 هلفمالوا لخ اد هننوسسکردحراسش هدتنزوءاعرکرولک ءاغدلو هدشنزو ینرکسرولکیغدل ییجج كغیدل روند هغد
 عافویا غیدل لجر لات رونید هیسک ندبالصفو نعط بوبللدیمان رولوا لعافنعع عیدلو لک یاس عجن
 لنز ؛غا دلل) لوا داع ققوصیکب رفع نخ هلن غادهکر ونید هیسک نابزدبلوش «دننزوربنم( خدا )سأن
 روند دمدآ ندبا هدرزآ را لصفو نعط سان هدننزون هم العا عا دالارونلوا قالطا هن هنحوایرونش كنت هدننزو

 دال عصل لاقردهنسانعم قا کیک یزد ندنعاف زا كند هدننزو دوعق( عوصللا )هنصراقیا هغا دلوه لاقب

 ودیریخ كنشنوققلقلوب و ردیعسا شوقرپ هددت زو دفدف لخلل ات عظعلا لع سادا ثلاثلا بابلا نخ اغوا
 هدناسل ضعب واو راذاهدیرت غلغا لاقب ردهنسانعم تامردجچ هغاب یتسهلوقهیشیاریجنیودیرت هدسنزو هرز (تغاغنلا)
 | هال ف لاش ردبا لکت هل تغلق وب قرهننتوط بویم دنا جارخا هرزواقح ییهلک هکر وند هک یگ نالوا
 هرکصن دکدر دود بویلاوب توا. یز هدزغا یهنسنرب دزو وس (عوللا) هيلو تنگی! غاغا
 | ردهننسانعم كابا تدزالدیمناد دمداریو -هرظذل 2 هبفین هرادااذا اغول خۇل شل غال لاقت ودهنانسانضمیمآ
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 کارد رهاظ قلوا غزف یردضم هلن ن دن قابس ك :کافلوم هجرکد کرد حراش سن ادا ازلا باشملانج
 -] آق الطا هنس هفطن تانتشکرا هدشنزو دما (ذغارفلا هدننزوع ار دقملوا عارف یزدنصم نالواباوص

 | ردلیعتسم هنسانعم فلنو ردهو غارفیا لما نم ه غرفهب لابهروند هغمالشول یشیارب هل رلمک اف (خرفل
 | ندلیعتسم ةد هنس اتنعم م لعفیلصا هدننزو لضن لضفا 2 رفالا) اردهیا اغرفهمدبهذ لام-ند راج هد هک تزاو

 اتا ةو ئل هدشزو ءاز (ایاعرعل) .عرافیا غرفالجر لا رود بدا شون ناچ وكرات

 :لاقب ندةنتسانعم كکود یب وص هل سک كنم( خارفالا) ةعساویا هاغرفهنعط لادن رولوا
 | که نوس نموب(غیرقتلا) انسهقارا اذاهادلا غرفا لاسعب ندلمعتسم هنسنانعم قققا ناقو .ةبضاذا
 یرفلا) هز نقل ملال جنتی یتا اهوپ قیاقولطو . هبصادا ءاسلا عرف لاقي زدهننانعم
 اش .هلوا نوتسوب بوبلوایرب ق قشپابوولکا هدن هاذ هکرولوا فصو هبل هک د هدنشژو بیظسم

 | غرق نالوآ یاد چن ردندارعش غزفم نهعیز نیدیزب ردنداسسا هدننزو نادح :(عرفم) ةف ئا خرد
 هر هاش و انج بوجا ماقلاب و دنا تحت ه هدننفص كمعادوس ۍمولط قاسنج لو ی راكد نبع

 | نىا ةغرفتىمةقان لا رومشید هبدقانولدونم كب هلیسهینن لع اف مسا (فغرفتسل) رايد با بیقلت
 || لوپخلوع رهتسمسرف لاش رهيب ار صفت هلهجورپ پو دناراد ظا یکترکس نالواهذنعسو هکر ونید هولنآ لوشو
 ۱ | غزفتینا لاقب ردلبعتسم هنسانعم قوق هللا لع :(غرفعسال) شیشه جم دال تاكا ذا غرم تلم
 هوو مخ غ رفتسا لانسقن زدلبعتسم دنسانعم كلنا لذ یزو دقم نالوا هدنسهدهع هدصوصخرر و: ًایقتاذا لجازا
 لضاذالجرا غ رفت لاقب ژدهنس انعم للکز او بودن تغارق ندهلغشم هدننزو لعفت )غ 2 فتا ) فتقاط لا ذا

 | بو خف كاف (ختشا) .هتببصیا ءامینفنل تغزفا لوقت ردهنسانعم اکو دوص (عارتفالآ) -لغشلا نم
 ]| ن لافب یکم رو وخان اط ززو باص هی ردهنتأنعم نون رو ی نو ی
 ٣ | فصوهجاصنالوا شبة رو بوغا هیزواههبجا هدننزو ءا ءافشفلا) هاطع تحهالعاذا ثلا | باما نم اشف

 1 ؛غاتفلا) وند هجاصشلیا هیعس رهناشاب ( ةغشافلا) ٌةیطغم یا ءال ف هیصات لاشن رولوا

 او و اما ید اس هک فید هغاتوا لوش غاففو روند هیههاب نیشبم نالنزروا ةیهبرقو همولط
 ۱ ۱ نانلواریطق ثمر اض يما هدننزو هر( دختتفلا) رد تاجهدملن ردنادشترنلماش هنعا نان اشو ارشافردساج مسا

 أ كالا یراکدید ةالصوصو ردهنلن ېک وغ قآ هکر وشد هزوا نالواهدنجا كنیغزاقو تاشغاقو رونید هغاټوا
 || دشماسلنا ضر هننابالصا هدنباکوب نکنی بودبا دېت هلا ف وزعم یغلتواوب هجږک فلومرودبد هنغاژوت
 | نشف نمعفغشف لابتي ردمنماضعم م شف هدنزو لیفتا عیشفتلا)دنوا ولقازوتر ندنعو قازاس ارهاظ
 ۱ | هززواهنسسنر یلتفص ندنظفل عشق (عشفالا) هبلعاذا مونلا هغشف لاش ردلعتسم هنسانسنعم قععبوشواو

 ۱ غشفا همدا نالوا كسموت جراخ :ندنماسبظن ءلرلشب دّباس ینرانید وا :هلتساسنم ون روند هتبش ,نتروا تولا زوآ

 ۱ نام سس ةر غارب ب قنغاظو استانها غشفا لختر اش زوم :یالطط ننه
 || بهذاذا خشفا شیک,لاقپ زوسنید هجوق ناوباپ هفرط یکیایرازونب ون خنضاواعقرفتمیا نانسالا غشفا لجبر لاق
 || دوف نل نالوا زوشالوا بوب وا هلقلشوخان بورابق هن زوب یدمهو قییفر هد ننزو ربنم (عشقملا) اذکواذکهانرق
 ]| عدفیوا هو نککابهبحاصدج اوپ ناک اذا شفه هش لجر لاشروند هک ندیاطیض لوک دوکح ییشنابلنآ هل اروز

 ۲ ۱ رنا لبلقلا یا غشففلجر لاقت روید تالا ليلف یعفنوریخن هدتنزو | نسج( عشفلا)هرهشیو مرغلا
 ۱ هبنیکر و اقشقم راسصاذا لجراغشفا لاقب ردهتسن سنعه قل وا ربا لیلق مدارب لب رسک از مه (عانفالا)

 || ههرمضاذا طونسلادب ز عشفا لاقب:دنراببع ندقمروا هبیغاشا ندیرقوب کز کها اتم قمزوا الانف ر

 ۱ ۳ غیب )کو شاد مش لاقي ودهنسلسانعم قلوا نابعو رهاط بولافوحت هنسنرپ[ غاششتالا
 | هکر عرب ها نیا .لخجر لا عشقت لافب ردهنسانعم لوک سا بل ولننوشخ كن و نیلاق هدٌندنزو
 ثیدح ن ڈالا یف اکر دندنننشجت هک دقلوا نشخلا تالواباوص رد طاف یا نیسحا هللابها هدارزو

 ]تب خئفتو نابقلاو بهت ورا نشخا اويل ىا اوقفتدفو هوتا سضبلا دفوتنآ هن هللا ضر ره
Eوناض لکو ینا مدلاو تبشلادیف خش لاعش زدهلاسانعم قلا  e r۰  

 هنخلارآ الواو كنبواو ایهجزفاو اہ پل جر نیب لخداذا دل غشفن لاتی رد ہنسا شم كانا عانجب یورک |[
 ق ولذا هاو ت اک ت اتیلن لاشي رنو رک
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 ناشار هلق نالو: كنا ناغلطلا + ةنسانعم ون هزوکا هدانننزوما ره (ایعطلو) ملی ديدن كنیغو
 لالکلا ىلع لمعیف یبغی ناوهاو ناغلطلاو لمعی لاني رد هتنلسانن تلشبا .هلتالفو الکهلکهاکروتفو رج
 هنرن جف (غرطلا) نا ذاثل ال بابل نم اناغلطو غلط جل طو واه لاقیرهبنمنعم قوا نچاع ناغلطو علطو
 لس صفا ص زكا عیاز بالا نم افمطهنیع تفبط لاق رد ةن انعم قةوط قابج قوچ یزوک ك مدا

 قبح دزو لاج (غاغلا) ةه ا نیغلا لس صف دنس انعم هيج روند تالي ابف كابو تا( ناب دا ءال |
 هرکصندکد ت یرادانق ون دیکر کج هدننزو ءار حش (یاعوغلا)لاریدزوب راپ ہدیکرتر نابن یرلکدید ج دوف کر دنع |
 تیاسغب هکر ید هگتیسهزوکر هیش هکتنسیرویسوزوناوا قالسطااهرکصندقدنلب مرق بو دیکی اولا لوق لع

 او تفت الا سدان نا تاسیس نم اوت لا
 هتطواذا افلا بابل نماغتف شل غتخلاقبردهنسانعم كلا تسکش بوصب ك هلقابهیهنسنرب هل توکې تاهیقوف |
 یا غتفت لاقب زدهنساننعم قلراپبولب بقا شیداب لغم! هنسنرب هد تنزو لعفت (ختفتلا) . خدینشییح |
 ةسأر علف لاسیفی ردهنشاشعم قمراپابهلبیوکسس کا هشاشپ اون یف تلف«( خشعلا) .خدشتاذا نیل! تو |

 هفمریق هنن ف وچ یکی بقدوخای قمرات ی هنسنرب هدننزو عدل (غدنلا) هخدشاذآ ثلاثا با بلا نم اف |
 كنردچهغاییاهطو قوجا لا خدشوهوا هخدشاذا ثلاثا بالا نم اغدف ىلا غدف لاف ردصوتض |
 اش روند هنآ نج ريق بو راب هنشنرب هدنشنزورینم ( عدقملا) طغسفساذا !غدف لافن ردهتسانعم |

 عدفالا)ءاوتلا اغ دف همدق ق لات رونبدهغلج اةروب نالوا هدقابا هلبتقف ( خدنلا) خدشملا ىا خدنلابنخیف |
 ئ ثلا عدفنا لانتقب رد هنسا نعم قشسوب هنسنقروق (عادفنالا) ردیذآ ق لامرخر ی وضز هدغاتط مان نطق |
 شون بولتروف هلا درت نلاغتشا ند شیارب هلی كتاف (خارفلاو).هدسنزو دوعق (خوزفلا) نیر زج نالاذا |
 هنعرذالخاذا لوالاو عنالاو ثلاللا باسبلا نم اغارفو اغو رف غرفو لمل نم حرف لافب .رددنسا عم قمروط |
 دیلاوما غرف لای رولوا نزاعاکهلتعارف ندراشباراض هک ای وک ردهتبساضحم كلتا كنهآو دصق هیهنیفروو |

 (غراغلاو) هدننزوضتک اب خرقلا) .تاماذااخورف لج را خزف لالبقب دلی مغ هسا بنعم كلوا غورفو| هیصقاذا
 وص ندنغلازا :لراجاغا نالی زود هدنلکش حاخ هدنرغآ هغوق هد فنزو عرف ( خرفلا) ردرافصو ندل وا یایلنعف
 روند باق نالوازمکپ دنیاو ' یقازعلا نیب ولدلا یم ءالا ج رخت یا خرفلاةعساوولد لاق رو شید هر كی تکود |
 رق هکر دیدآ لزم یکباهدنجر ولد نجت وماولدلا خرفو . مدعم اولدلا خرف نسبدلاهیف ءانالایآ خرفلابماج لقب |

 زدنرابع ن دک وکر ادبات نکی ہذنغلارا کو کی یار دقت وبقار نمرب یراارآ هدشنو زوکی رب رهردیالو هد هزافآ
 هنس هلبرق مم (رفطا خرفوا هب رسک ك فاق (هبقلا عرف) زدهدنس هام یراخزف كاتروصولد هک (وکہکر ید جراینش
 هنغلاراراجاغ| یروقرآ هدنلکشحاخ هدنزغآ كنهغوق دون هد زو باک (عارفنا) ردهدلب ۍکیل صوطخ
 ندی ردو روند هنکتدر تنکو پ راوطو یکی رف رونید هنآ هخروب شلکک ی رادار رواکود ندارواوص هکر شید
 اوارف یدوس لود: یس همو رونلوا قالسطاهغاک باتو: رارزاولص هو هلکن ههداب هکر وتد م ضو شاهيد
 قواد یاب نروسولن دی قو لوق هوا نسکک هاب ینیدجنآ نر كبقوا هکر وحی ابا لوشو وند ان
 نر یصا و ادواکهخزفا عج هیلوا لباف یسدزوک ند کاکو کر وغ ڈ هنلوقم هطاوقو قاسبنج لو لوتشو
 :ازومجا حرتیا غورقلا ملطلاقب هلیسهظفح الم ید | غو رفلا تاذزونید هنر اوج هلی کناف (غو رغل) اروند

 هدنهو ردیذآهب رقرتهدنسهکوا سراف هدننزو نابم ! ناغرف۱ ندیدآ هبح رب هدقر شم هلیهف كاف :(هاعرف)

 هدنفارطا هم رکمذکم هلبخف لبه ( عارفالا) ردیمسا یتا كند مان اصول ا نا واو ندید هلن
 لوق نکرروا هیسکرب هناننزو همازک<( هعارغلا) ردهدلب رب هد بلا هلق کنده مارف: ندعضوم هکر
 شمالا بالا نم ةارفتنب فا ثخرف لقب رولوا شوبقشلوق هک دانم لواولنادیمزولهزکب ولوو
 ةغيرفلاقاقوحررج اذآ جا غرف لاق ردمنسانعم كلبا با شفا و الت هلل نفر هی هتشنرروآ تست اقا
 لافي رد ذوخ أما ندهغارف ناساوازکد رونلوا قالطا هشو روا فرو ولنا دیو ولم رک ل وق هدتزو هلینس

 || یو یا او بمب اوز همای دق هود ویو بتمض کنی هدرخ |

 ها ذخ لا زرشکی اةغو رفةدا رم لاق رند همولطنالآیقوج یومض هلو غناویجاو ةعسلمیاذغب رف رغ
 یک عارف دولوا فضو هلآ هروب شیک یزامدآورونبذ هضرا نالواراوبهوذود یک ل وب هدنشنزو ریما /غیرقلا
 اعرف ءالا عرف لاقي ردهنیسانعم كلود وص هلتبتخف (خرفلا) یشلامساو جاله ىا خارفو خي رف نمرف لاقي



 عیسنالف# وبشالرعاشم هب ورک« دو کد( غتصلا )ر دیوآ تاپ هدنسهکلوا ناتسربط ناغناس ولو |"

 لیتو تی هوزوآ مقتسم لاو هبق تسزادا ماعطلا مدالاعاص لاش اذکو ضرالاف تنسراذآ اغوض

KK 
relia. e amare حس 

 یسهلوفم ناچ هدیننزو هرق(ةغمصلا) غعصلا هبف لعجاذاریطا مع ١ص لاسش رد هنس اسنعم قفوق غصب ال هند

 ظربشاذا باصلا غوصتسا لاشردهنسسانعم كلنا جارهتسا نیت رج ییباغا (عاعصتسالا) روشدهراب
 تراصاذانالفغمصتسا لاسقیرذمنساضعم یا دیهرابرب« رپ هدنن د كمدآزبو ریسصل کد شه یفهارغهنم جرتهل هرم
 هکرد هللبن سسباولتچوژ] هنوکرب هدیشنزو هب هبنع (تفعصل او) :هدشنزو بنغ ( غیصلا) ةحرقلا ىا دغعصلا 4

 قدیاد وتابقادتمللخت بکر دەنە سان خوسو ةدلابهوا نآبسیا ناغوصامه لاقت رونواقالطا هنشادشاب |

 a قاین غوبضوه اسب لاقپ و هغوسیا هیخا خونضوهلافب ردرادارب ۱

 ۱ :عاصداف*مشلاعاص لاش لد هتان كلزود بوناوا كبس هرزوات رزوا تروض نالواد نالرا دولمقنپنالافهندف ۱

 يلا خاوتصو كبد قیسلوقمغنکو نول ها رک نشد هبصوبق (غابصااو)|غناصلاو) هدنشزو دا دش
 || یدل :هغوص للصاردعون ءان هلب ر شک لداض( تغیضلا) وند هنتفرخ قلبو بق هدنشنزو هل اک (ةعايصلا) 1

 خم لاصا هیت ئسلوقم لابو نمکی و غاینعاعط هدفنزو لیعفت ( عینصت]ا) ردیدآ خب هدناسارخ هات ستک |

 ترا اذا ضرالا اذا ضرالا تفضا لاقي رد هسا غم قلوا ولتوارطو بات یراتوا ربو ةغبغضلا فاو راصاذا |[

 o اذا :مالکلا عضفض لاقي رددتسا تعم كلبونتلر بلب اناس تشو یل ةوک ی زوشو ۱

 1 هرژوارارداو نوش كن یزوسهدفدلجآبوناوا ق قش هل لاهن ییسلوقهنکیآ نولواادنسهدنرکیلد یادم كقائ

 ۳ ردنعصم ردشلوا دزاوهدنتب# غم اب لاضعالاسرابسعک * عنصلا ىبعلل

 غوصب غاصکر دینصصم عیصو رابدب دراضهب ردموسرم هرژواموفرم برو مالعا ضعبنالوا تابناو

 SR ٌسبصو دویسلبصا تانسهلکدیس یدا خویصییصا ردکع د هبا انک ردت ذکر دننزو لعیف ندنسهخص

 عا ااا چ اسو لادن رد تمام كنك کو چیدن هدشزو عوس [ خوصلا) یکی دلواتویص ||

 اغوطء لا غاص لاش یک یراکدزودابیو دنا كمن صعب ندشکو ندنونلآ ههیلاق كنتو بق ردهنسانغم
 ؟یرفو هملخیا هنسح ٌهغیص نالف هللا غاص لاش ردلیعتسم هنسانعم قغارب و عفته لاقم لاثم لع ًاشاذا

 كالا غاوص"یرقوربمالا برض مهرد كلوتکر ردصموهو كالا غوصدتفتو هنالا كلما عاوص دقفتو لاعتهوف

 كف باق شلزودندنوتآ هکر ولوا هنساسنعم غوصم هروکه نارق غوص قع ماوقلاو لاویلاکردصمه] اکب ارغک
 لوق لیع هنس اشمهو نرق مدار عوصو رولوا دارمروم یاضعم هدەروكه نارق یینکیا الذکر ولوا

 :شکونونلآهدننزو لاعفنا (عایضمالا) غاسنعع اغوص بارشلا ل عاص لاسفب ردهتسانهم كم

 ۱ هلن هقلخ یا نیا دغص انالف هل خاص لاش ردلمعتسم هتساتتنعم ثقلخت لتس اتما یدنلو!بلق هاوو

 ردکعد ردمزودربو هدښب رجرب یسهلجردبشیا كمدآرراقواوشنعی دحاو لعیا دغیض ماهش لاقوتسح
 یصاا) چک ضا نخ یا دیک هنیصنموه لاتش رزدا لامهعتسا ید هدنماقه تسلو" لنصاو یوصو

 زا دن یاغیضلبر لاسمب ردااالس ب مالک هتخاس یک Ê ةرکروشید هبیجالب نشوقتتوزودیالکه دسننزو
 هلداص ( عیص) ندیدآ یداورب هدیننزو رج (غیصالا) نشد هدیرت هدد هدتشزو هدیش (ةغنصلا) هثن دخ یزخزرم

 داضلا لنت مؤ ی اعت هوم ر نح مدال قهحقنازا مال نیصلاقبردهنهنعمقمردناوردشآآ

 لوغترونلوا قالطا هامز ماقو تصخ یا غیعضوددلب لانعیروشد د هغللوب وهغازوحا هدشزو زرمآ (عیغضاا)

 ةضوار لا روند هراز چ ولنوازطولتفاطل هدیشزو هبیعس (هغیغضاا) هماغر دفئا ةرهد م يغض هدنعتفا

Eةعاجبىاسانلانمةغيغض قالاق رروشد هبیتاسنا تعابج طاتحو روشد ه رج قو شقو  

aةخيغضط ةشبع هل لاسروسد هکاربد شوخولنوارطو روضحو روتشذ دکعاهعف و شاب قدننواعززو +طلتحم  

 iE ردهتسانعم قوا دکل دات شوخ ولتبهافرو روض هلبمسک همه ( غاغضالا) هضغ دعانیا

 ۱ از (نغضعَضل) :تفصا نمم ضزرالاتفطضا لانیفت رب هدساسنعمغ اهتضاهدننزو لاعتفا ۱ (عانطضالا)

 اکا حشلاغضغض لاق رونلوارییعت كملف ایک کردهام كچ هنسن مدا نابل وا یشید

 الکل طخ لانهاردمنلسانعم ققلاغوج یزوشوردهیاکخب ندنسیدرفاش كن زغا نکردیا لکا یه
 )0 هسخ وا یکم دآ ر رغا ئشدد وخ ان رشید هدزغآ ی هنسنر و هزا و هدازاذا

n e ee e oا  eت  eهو س ا  parenاوج  Orو سه  eحجت < و و  

 ىف كناط(عطلا) ءاطلا ل سس سس صف هنضف مک مل اذابفق ملا غغ لاسفيد رد هنناینهم



 EERE ف

 ةيضا)ومقادقو ایشو تقلاذا تقلااذا قاتل ترا يا تله تامروشود ییوا شغلی وت ناوی هکو
 بهت هدننزو لاحتفا (غاسبطصالا)تفبصا یخ ةقانلا تغ مص لا ردفداززم ةدّنخا ۱۳

 ات لباني در هبنسنزو لقفت (غصتت) مدا خلاب تالغا عیطصا لاپ رذ تال كا4 ديا قیناف هکمنا
 هل الداص ) عدضلا) هیفنکمآ ناندلاق غبصن لاقبردذوخأم ,ندفروکذ مهقبص هک داشان قلوایدتها

 دن رزوا نولطو ندالاو نبعلا نیباموهو هغ دص هبنیمض لاقت زوتلوا وپ نولط هکر وند هننسام كغلۈق هلبازوک, |

RS,لار هل ةولطا كىغيطر یتولط نك رۆ ة شکر هدمشزو عدل (خدصلا) هتیباتنتفا  

 یذاحاذا ثانلا بابلانم اخدصان الف خدص لاقي ردهنسانعف كع ږوب قرروا زرار هنولط ن ۱
 فرضو در ندشیارنیدآباواهلتفادا ملا عدضل عدص ل اقن ردهتسسانعم كابردلو اهن فویشلاف هخدص هی |

 رولیصاب هنفدض لاود هدننزو بانتک ( مه هدرو هفرصاذارمالا نع هغدمص لاقي ردهتسا ۱
 یریظ نولط در بان اسد نولوا هرات راغ دن کی درب یکی ا هلی هه (تاغدنصال)ردیدآ اب ۱
 لانش نوک شکپ هدتادم لوا: ترانولظ روناو| یالطا هنجوچ كوك دبهدنزو با (خیدصل )یی راک |

 مارک( ةعادض ًةغادضلا) ووتشد هدهیسک ناولانو فیض هلتم اسنماوب ماتا سس ةدالولا نم ینایامدسدص یبص

 افیدضناک اذا شماتشابایلا نم فا دص ییصلاغدنص لابشب ردهضانع» قلو .تالنوکیدینچوچ هادبشنزو |
 مفعم (غ دصل او][غودصلا) فعضاذا لبرل غدص لاق ردهننسانعم لوا نوب زو بقیع هکر و
 موسومئا غدضمو غودصم رعب هیلانشا یوتیدا هیمود شعاع هلبااعم تاناوازک,ذ یرلکدید عادص هد زو

 ترک کد ونبش هنغلارا را زوما هابویپ جس در هدنزو نفنق (دعدرضلا)ینلاق هضراعوا هاراداذآ

 ناسا هرداب و نولپدیذ هعدرص هننساروا هلغماسلوا یتسزداب كويق ردهدنرب هرداب هدناسنا رونلوا ربع کیک

 ئرج#لا لغويا تخلو و دولوا تاولریکس نو ده کوی هرلتاولفرظ یکی نالوا هد یززومآهنوب 1
 ماعظلا"غنص لاقبر ی

 لا رد هنيا سنهم قمارط لافصو حاض هدننزو هل زا( ةخصغصلا) ارك الك هلك ا اذا لوالا بابلا نم افص |
 عفن(غفصلا) ا مخسغس ییعع هدیرملا غصفص لا ردهتساسنعم تامردج هغان یدرتو هلح راذآ هرعش عض

 هعگاذآثلاشلا باسبلا نم اغف اففضدففص لاف ندهن انجم کلا فوفس بوغوا ها جوآ یتنساوقم یادغب ههیزو |
 لا ردهنسا غم قمردنآ هنب نغآ كمدازب :بوغوا هلجوآ یتسهلوم یادغب هلب هب رسک كاهزبه (عافصال) هد | ۱

 غولصلا) ند هنسانښوم هیجان هکر دنا هدنظفل عقص هلی سو هاا ةحقا اذا یشلاا :غتسا |[
 هدنزو غل غلاس :E n AE انولص دال تخم لا یدناوارک و |

 نیک نکا اعراف r N یوسروپ دونم سی ۱

 لا ن كر رجشرمو بک یت كجا نال نالضعو دوش اس ی ید ی کنم شه ۱

 ثژفادب لون جب غیبت را دود ندیزغاسغا كدا 1 نو شبد هنخرط یا نه رنیک |
 لوش هی رسسک دا 1 هقعص و او).هدتنزو نارکس "( ناضعصلا) رور نالسخی لزکوت ہد فز یا |
 بو ناصوب یک یعوب جافا یورو یرازوکلو یرقل وقوى زا آ5 ونلوا قالتله ۱
 هرصتسلا صبای فناوءانیعو هند او هؤف عصي ىذلا اهونضعصاباوتنافعم ميلا بقل لات لو رونلکریولتخوز |

 هقدش عیصا لانه رد هنا نعم كغروك تنونلکر ؟رک و یراجگاءلرادروا ۱1 نکردیا ملكت هل وکو كره (غا علا

 باضام لورا نوکوودوارطاهنب ناکاذا 4 هرس نصا لاتسمت د ردهنیسانعم یم و جاغاو هقاصب شکاذا

 یسهلوقمبکرم ۱ عيصتلا) اهل یر طیا هغضمةاشلاحشب رونشدهنویقنررودوسهزان هدمشزو هنس (ةةمصملا)
 ا س ۰

۱ 
 هبل نو هسننکم تادا زر غادصا ج زونلوا رینعت ثحروب و تاز هکروئلو قالطا هحاص نانراتسپ

 . | هغداص لاق ودهنسابنعف كابا شراب مةكج دوب لوق ىلج كلعا را دم هدنتنزو هلعافم(تغدابضص) عادضلاب

 دک او هلو ص نود خلا ھاو لخاد هلا دوخت لادن

 “تج



 ۲ حس 2

 هتلطعا تغبط لاقب ردهنسانماقمازویتآلب هدنندب یئاوبحابثامذآربو هیفاهسم اا ءاسلاب*دی غیص يافب

3 
YI 

 دس

 | غضوانالفدنع نالفغص لاسق ناوهنساسنعم كلا تلالدهلراشاوبدردوب كب ولطم عضوم همیآرب و تلاطاذا
 ]| ردهتتسانعم كلبا تراشا هلبالادوخاب هل زوک هیسسکورو هب هت دصق عضوم هناب هيلا راشااذا هنیع ین االف
 | دوعق ( عوبصلا»يدناوارکد هک هند هللا همهم نع هدرااسعءوب لوق لغ هیلاراشااذآ هنیعپ االف خښ لاق

 | لای زد هند شان قلوا فیطاو بوخ قول هلک یکلکشوکبولوط لا دوسی هم كن هبقان هږسنزو
 هب ةسقان شالوا توخ ؤا هلة لوط هللا دوسیس هع( خباصلا) هنوآ نسحو ءالتمااذا اوم ذسقاسلا عسخعبص
 ةت ةا ها لابعب رول وا ع یفیاینب و یادنلوارکذ هک ردردصم لب نمک« لدابص (ةغصلا) ږوتید
 | كنهبوب ذکر دنر ك هاد تلمو نیدیک یفیدلوا فی ز ثكغوبصمهب وب رونلوا قالطا هثلمو نرد هغبصو
 | هلا دخص لاتین هلوقو ردنبم هسنی رّوصن یروهظ یرثا كنم هد ن لها یکی روهظ كیا هدغوبصم
 | ندنزطفونابتلا یهو لسو هیلع هل لص ادجم اهب ناخن هلارمایلاوا هللا ةربطخیا ةغبص هللاننم ننسحا نخ
 | .ربیتتیز كاخویط» خص هک دت زدن زو ةملیلح كناتسن هکر دنس ةلخ یغبدلوا قولخو روطفم كناسنا دارم
 بودیا لجن هنشسانمریهطآ ی هغبص هلب زابتغا هسفنل دکق مر دص»نییکرت هللا ةچبص فاشکت خاص هکر د ججرتم
 | دو صمام یترادالوا تلچوکی س هفناط یراصن ار ززد نلعا دع ندناب هلک انمیدازیا هرژوآ هروکذح ؛رابعو
 | د داتا س نخ قچ لوا سانا ردیا غوبطم هلننارمصن هک ا وکر ربا ریهطتو شبطغت هدوص یرلکدید
 | هدعب بودیا ترق یراتنآ لبنا هنرب هب رزوا هرکصن دقدردلوط هلیاوص بودیا ذات ]ضوحرندرمرم
 | تم كيوصو هناا نفع هلببس نامز دادتماوص کات ردنا قلا ناسلب نهدوزوطرفاو هنا جنان
 | هک لزا صنت هسکر راز ذبا لج هننکربو را كنا بت لکو كس الاب ناار نالد هذا کید ملتا نرفعت هدیدم
 | تدوص یتداوا دارا تالم 2 نارب اد هنیقلت چ گز بو زوتک هنشاب لضوحلوا هزار تغ ادعا یروفسم
 | بالا عناب كتنطخ غب رزوا زول فم رطنتم تولآهبرمشمرپ ن دوض لوا هرکصن دکهلبا را شما لوبق
 | سط یواهنم هکلردیا لقن تبار ندلبجنا مرا عز ردیا بص لر هدیهوفت نموهفع سدقلا حوزاونالاو
 | هشاباپ چنا یردامو ردب نوک فرکس هسلبادلوتیدلو كنب رب کالذکر ولوا دلو لخاد هعهج نیّباو هتنج ندا
 ۱ لیجتاتبآ یرلک دعا لدن شب راردبا لوبقرامظاو باوح لاکو لاب یرداموردیو نیقلئاکایروکذم نازه بروتک
 | مالسلا لغو ان لع ماظحیاسینازناسو قصساو شارا ترضح یرلکدلبارارقا یتوبن هدنماقم ضارتعا
 | دزد تماقا هتماسقم سلطفت ییصوصخناستخ هدکدنید زولکمزال یرانامرح ندنتخ هلبراماسلوا شطختم

۱۱ 

1 
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 | عونر واهبنذ فرطضلپمیا ءاخبص هاش لا روید هنویف نالواقآ یوا كنغربوق هدر ءارج اغا ا)

 | ننسي رقوب کز والن د هنس هع طق تابنلوش تبهدرللابموق رولوا ضال یشع و هیبش همام هکر دیدآ رمش

 | هری و ثیدبا نولی باذک یا غاابتمص لجر لایق رییغتو نی ولت مالک هکرونلوا قالا هبینالب كبو
 | هقبصل )زد لاش لاک ضلّومو بهذلا یعفاش هکردفورجم هيةف ماد نب دنسلا دبع یصن ویا ابطل ناو
 | امناد ین هکر دهسک مان لیس نا هدننزوریما( غیص)روتید هنخروفامرخ نالوا شغ وکی ربزارب هدنستنزو هفرغ
 غیبه) یدلبالجاو نن هیمرصب یسیدبنک هنع هللا یز رع تریضح هلکلباهدززآ هللاوتس تالکشهوتاهباشم
 هغضو مانمط هدنب رق اط ءدسننزو ارج (ءاغییص )ردیداوصر صوصخ هنتعاسجج نشنمونب هدننزو بز
 ةمعنلا هیلع عبصا لاق ردهنسانعم كلیا ماغاو لاک یبهنسزب هلن رنک نوه ( خاصالا )ردیدآعضومرب ترق |
 عنا اهرب نر هظاذا جلا تغضا لالقارد ناسا قل وا ادیب ضد هدنفروق ناخ رخو اچھا یا
 ریست : خم سس

 هبکو



۰ 

 ۱۳ ع

 | شا1 رود رو FYE لوس ندزغوب (متاعلا) SEE عاوسلاب ازدا لاش |
 !و وتبدا ناوک کوب هدیسراف ماس یا غوسا بارش لاسقب نولو, تانج د خاس کر ولکه نښانه لعف لصا هدننزو لضفا
 لهدا, ماعطلا غاسبا يلا لقب وچ هن تمانع م ل مرو هلو بم نسب ن داغ و رانا ال ننه (فغاسالا)

 ردیک یراکدید قم علب اوبو زی و تاهم هجرادتمراکب قعب قیلهما یا صغ لزسا برعلا لوقتو هلم
 الثمیدلیادیسر هلاکو مامن هان الف یسلص»یتیدلو | لوغشم نیالفقعی هب موها عی|ناللف,نالف د عاسانولوفناو ||

 هب هنادي لو 'هللاق نصقا یی هلادو( هرکصن دفبیاص بو دیا دارم عاص هيا زادقمر دوخان مدآ راد تما ۳

 زاید مهباوغاسا هنسیا راقوجن رکحاو ید هپ غانسا ةبئسلپا تادواهعم لیفت هلبارونهطهاکان نکیا جات

 AES هج هل قراوایکیا هلی دار رجآ دلو رد هوذوا یلصا دک لب سبک ك ن هامه (خاوسالا
 هدعب لبقو ةعف.دلوادا اغ وما ل لات ندا چىش چىغ هنتر الار

 لوق رد هنپباانعم تلمرت و :بوزوک آور هیننکر ور هیسکر ییهنسنربو هز وخجاذا هعوس لامي ردهنیسانعمزپ

 رد زوخ ام ندزاانچموپ رد مدلومردنزارع ندنا مچ تاهیجاوت هک یطالسلا تاغی وسنو ات اءاطعااذ)اذکب لغو
 هعوسا هتفيسییعع هبا پارښلا تخسلوفتو هعوسیااذهعیساذهل اب ردهنسانعمخ وس هدننزوخیز (غیبسلآ
 ماما ناوم ضیا باک مدتفل نق ن دت رسسفممالعا نود ید عیصرد هیخانرب رب هدناسارخن لبر بنک ك قلا اتش

 درر نوک هیقوفیانو یف ك نبش( عسل ةهجلا بش لپ. اردن داروا غیا رق تیبا
 هلل ذو هادو قإی اغلا بابل ام افت هختش لقب ند دن انن ەم ك مرد بكى ناوشخ بوک لقب ندع
 عانشالا) تيلاهملا ياعناشملافاوعقو لاقب یک دکلهم زد هختپنم یدرفم زد هنسانء».تالاهن هلیصقف له منا
 هلینوک س جو ید ك نبش( عجلا) هفلتااذا هغتشا لاقي رد هنسماضعم قلق عیاضو فلت هل رسک هزه

 اهلقن ع رعسااذا تلاملابابلا نم اهجتناهماوق عجين ةا دلا لاق اوددنسانطم قم رفت زوتین را نکیروب ها
 با هب*نالوا باوص نکآ ردبتباور یری نعوب و مدسقم یا غیا لج لافب روید هناویح ولمادانقا( 4 : هال
 ردٌراچ هلنیتتفو رد جا یرسپکل نبش هدنوب و روند هب هغب روق كوك ليف كنبش (غ رشلا)رد تقل وا
 بهم یاد نو "یلعو لعن دج ا لض لا وباو کج وب ادیعسنب دا شر دیدآ هی رقرب هدنتلابایراظو
 عتسب لاشپ رونید هی هب زوق ه دننزو روبنز ((ع ونرشلا) ردنداروا نویغرمشل نون دحلان ایل ی دیعسو لیحشس
 لاقي ر مهي سا وم مهیا عبس فیس هو د هلن دیدشت تانیغو یعتق بانی ( "عشلا) عدفصلا یاغ ونرشلاتوص

 هاززا هختمتلا) اوق فتاذاموقلا خش لاشن رد هنسانعف قاعاطو هقّرفاذا لو الا تابا: نمافش لب تعْلا خاب |

 قارزه لوق للع نم الغراب ودا یوا هؤ ایر: نوجا كمنارب دج وپا هرکصندقدزوا یغارنم همدآرب هدننزو
 ردهنسانعم كم هرکوکه نوکر یم مودو جراب هرغوا ةنانسلاب کرج ذا: حولا تعش لاقب رد هنسانعم قمگاس
 للفاذا برُلا یفعشخش لاقي ردهنپبآبنعف كىتا هجا هچزآیتدنسنر,و به £ ونردهاذا لجلب ا خش غشا لاق

 رمالا ف عشغش لای رد هنسانعم كىوياو رنک الات غشغش لاش ردهنساانعم قمردنالوب یو ض كزویقو |

 بصاذاءاالا نغشغش لاقي رد هنسانعم ككودوص ار دو هس رش :ضوحوسأقو لاذا
 قلاح اتوا وا هو یر یتک نوا قمل ولصوا هگ دنلقزن تونلقق تا یکیدن تنکا .ارو « الباب ات |

 شاب کردیف دارمو هدننزو علف (علشلا) اب دأتهد ویدیوی غشفش لاش رد هنن ساتو
 باوص دوخادردندیاخا ندیاا هکر ودب بزنی يخف كشن( نوفعف) هغلت عع اغلشهس ار غلش لاقي رد هنسانف قرا |

 ) غیصلاو) راه (ةغبصلاو) هلی نیک داض ( حبملا) ملا داصلا لصف ردقلواةلبا ولهم« نبع نالوا |
 بولا عم لاب ES دی وحروناب وب هنسن هاکنا کرونا هب ول هدننزو باک( عابصلاو جو هدتنزو بنع

 ییعب ءالغب لب هن هذخ اب یا هنمنعیصب هذخ اام برعلا لوقنو هب غیصیاموهو خاصوعصو ةغبصو نی غیاصو#
EEیزکاد  ERN FAوب وب اكو او تاهنسن شب وپ یزکد كبش لو|یدلا هلا دابن  

 هکر پي هجوز كوز ادنپا نونا نالفنعنابهب حرام لّوایا غبصلا شید اهن ا نولوفنو رد شاملا هبا
 نح نب دما ن داپ عقفو نوهکیدلبا نی ولت یفرط جوزدشفلواهیبشن هب هیوب یب زرټ رکی ګرد یکی || ٠
 | نوع در دنباک یهو كمتارولوا قالسطاهنخا كانا صو یدیایچاب وب هک ی دیا بوست هب هیون ینتضا |

N SHREKید هنسانعب قاب وب هدننزو بلع (غبضلاو) ةلينوكس كام  
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 | فسا هلرسک اب و حف لات بسا ةغبستیاغباسالفضب لاسي روبهبناناواویت كن رس |
 ىنەغاغوت هکر ونیدهنکل هسک آی راکدیدكنبرمسكتهغلغوتهدرلن رولکباسنیراعچردزز اج هد هلی دز اب یاه
 هغبستو غیسنو غیاسنا هل ةطبب لاش ردیفرح هان سكنبملو ردیاهطاحا ینویب ردیس هج نربدشواقهنوی
 ةغبسلا) رد هل ابتعافرطره یدارباهدهلب عج ةغیصهداروب قنعلارتسبف عردلاقلحنم هضببلا هبلصوتامیهو
 قنع (غیسلا) ةيهافرو ةعسیا شبعلا نم ةغبس ىل منا لاسهب رد هنسانعم تو هافر نالو اعم هلیصت*كنپس
 عردهیلع تناکذا غبسلجر لاش هلوایه نزندیاهطاحاابایرمس یتدوجو نوش هدننک هکر ونیدهمدآ لوشهدننزو

 اپعآیا ةمعنلا هل غسا لاق رد هنسا نعم كلي لاک او مامایی هنسنربهلبرمسک ك هزم ( عابسالا) ةغباتس

 ردترابع ندکلیا لاک او ماما بور و هرزوا نخ یک کر که وضعره یب وص هکر دذوخ امن دنوی وضو خابساو
 ردهنس انعمكمروشودیرواپ شلي وت ناوبح هبک( عیبسنلا) هقحوضع لکی نو هعضاومهغلب|یاءوضولا عبسا ناب
 | كنبس )غ سل ) ردتغ) هدنظفا ع دص هلم كنبس ( عدسلا) یعشادةواهدلو تقلا اذا لماخلا تخبسلاقب

 هثیفم ه دن رق ماش غرسزسفب رعت فرحو هدننزو عورفرد حو رسیعجج رونید هنعوبجهعص اهن وکسكانارو یه
 | هلنبتعف (عرسسلا) ردیدآ هیرقرهد هر زج ند هت یصمرایدهدننزو یرکس (یطرمیترس) ردیدآ عضومر هدننیبكوبت ها
 | اهلک ااذاعنارلا بابلا نم ارس بنعلا نم فوطقلا خرنلاقب رد هنسانعم كع هج هل هبراب وچ ن دمعلاس یزو ا ای
 | لاقت ردهنسانعم قمالغرا بوداتش وا ندنرب ییهتسنیس هلوقم قزاقهدننزو هلاز( هغسغسلا) املوصابهنم

 | هتوایربهدقاربط لوق لع كلتا اش ب وفوک« هغارطیبهنسنرب وه ونو دن ولاک هعضوم نمک" رحاذا یشلا خسغس

 ۱ هلغمالوب هغاب ییاعطو هبف هخرخ دوا هنفهس داذا بارلا یشلاعسغس لاقب ردەنسانعم كللەنترؤابويلراوب

 | بور دشا نهذ یکی رکه جاصواتسد هعسوا اذاماعطلا غسفس لاسقب ردهنساضعم كلا.برج هلیسهدایز
 ۱ ندهنسانعمقمانیوآندن ر ةنسد لر هدننزو لززارت (عسخستلا) انهدەاّوراذإةسأر غسفسلاق ردهنسانعمكمردچ

 | ابفلخداذآ ضرالاق دتولا عسفست لاقب ردهنسانعم قساقوص هرو تكر ع اذا هتينب تفسغست لاقب
 | نالوا هرکصن دنشاب لآ لوف ىلع قاچ بورا یراشید یزآ كناویحولقنرط لاستچ هدننزو لولس ( غولسلا
 اهات جرخاذا ثلاثلا باسبلانم افولس ةاشلاو ةرقبلا تغلس لاقي ردهنسانعم قلوب نلاکبوغار شید
 ولت رطلاتخ شمراو هنس هنج رد خو لس نانلوارکد یس (علاسلا) سیدسلا فلخ یه ىلا نسلا طافساوهوا

 .هدفنس یک لو هنیدلو ارش ار زر ناوهدقدلوبیلاکناوبح ههروب نم دیت رم غلاسة چنو غلاس ةرقب لا هب روند هناویح |
 روید نيت لاسو هنس غلاس هرکصن دنشاب لاو سود شه دعب جاب ر هدعد یه دعب ع ذج هدعب عیتهدعب روند لج
 . یدج هن دلو كنبکو لجحهدهنشیکل وا هدلو كنمسف نویقو  ردبا نینسهفاضا هلبارا تعا ندسیدسهداروب
 ۱ هلنبتختف (غلسلا) روني علاسقباسلا ی اک هدعب سدس هدد عایرهدعبیت هدعب عذج هدهتسکنا هدعب نیوتن

 ماسال لات روید هنا نالوازلوب طف هن هسنلوا طولك دنره( علسالا) ردهنسانعم كمي یرانتهنسنرپ
 ملو ءالا لاقي روتید ههنتسف یزمرق كبو ییا غلسا ی لاب رود هنا كيحو جهنیالو طب غل لاني یا
 تیا علسا لجز لا فن رونید هيهبامور فو مثلو صر یا غلسا لجر لاب رونیدهمدا سرا دیدشیاخلسا

 كناسناهلیسهنب هیت (ناخاسلا) لث نع هسأر عل لاق یدنلوارکذ هکر دنفلهدنظفلغلثهلفكنیس اسلا
 هنر رهردیسیغاشا ازد را هکر وثید هنفرط یکی اوللوضولغاص «زغآندنتحت یرلدنک یکیا كف هدنسم راها

 ناق دبا بلق هداص نیس قضا هیربنعلب ندمبعونب هکر یدحراشزکد یس اکردنغل هدننفغ ناغماصوباو روشیذ خماس
 | ید ردویګ جواك رکو یکی رکرانوب و هاو عقاو همجمنیغدوخ انهمچءاخدوخ افاق دوخ اءاط هرکصن دتس
 یف كن (غوسلا )یک ناغماص هبا ناغما شو بغل بضنسو لقیصلا لقیسو طارص هلباطارسنوسلوا
 لاقت ردهنسانعم كمك هلناومس یک بسا لا ندزغوب بارشوماعط هلی ك نبس (عاوسلاو) هلبنوکس لواوو
 اغوسنیسلا مطب غولاهتنس لوقت رولوا یدعتمهدانعموبو هلخدم لهساذا اغاوسو اغوس غوسب بارمشلاغاس

 ` ضزالا هب تغاس لاتق رونلوا لامعتسا هثسانعم تابلعوکهربهنسنر و رکد یساک اسغیسنیسلارسکی غیسا هتفسو
 تغاسلاش رذدنسا نعم قلوا هجهقشب هفرطرنبولب ربا ندنراشا ناویحو یدلباهیدعت هلباءابهدارون تخاسیا
 هدرا للخت ین «ادلورب غوسو زاجیا لعفام هل خاس لای ةت ردلمعتسم هنسانعم قلوااورو راجو تّذشاذا ذفایلا

 امهنیدلوب لوهدعب دلو یا هتغوس هنهواذه غوساذه لا رونیددغوس هنسبشدد روناوا الطاهدلو شوط
 روند هنیش ندبآ لب منو لیمستیناشاییهنسذ شمروظ هزغوب هدننزو باک (غاوسلا) ردردصملصالاقوبو

 لاق
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 شروکی دوب هد تنزو لعا نت (غواتلا) اض عب هضعب بلطاذااوغوار لاقی رد هنبساتعم .قمردشاراشربیرب
 هکر دهنسنانعم قم اوبهوا يرب وتابهباد هدننزولعفت ( غ ورلا) اعراصتاذااغوارت لاق ردهنسانفم قعشنوط
 2 را الص لاق روند ەغار طو هزوت هلنییسک كاز )ع را) تعرغاذاهدادلاتعورت لاش رونلواربعت قمدنغآ

 هدعب و یسیدننک هک یی لا ھارا نیهنلادعدجوباو هّبسانعمر افت رو شد هغچچاق ب دواوجزاور انغلایا
 عن زنلا) رد هتساانعم كمردجچ غاب یدیوت هدنزو لیعفت(غیمل) زلا) راددلوایضاق هد هبردنکسا ییرذو لنت ۱

 نقاط هدننزو مظعم ( غ رملا) تف تغّوزف امعورعع تعترف هد ملایر لاس , رد رعو الغم هد زو لعقت

 قرەلواةزات ك هتسرب هلنيتعف( عب زلا) ةبجلاىازلا ل ل صو بّرتم یا خرم یس لاق رود هب هنیست

 هدظما ع عدصم روند هنعددصدزوب هدننزو ریتم (عدنرل)هناندحو هتل یاهغب زب هز لایهرونید هنس هلج

 عزا خادصتنمع ةغدزلاب غ دنت لاقترد هنسانعم كمگیوس دنفدصا زول هدتنزو لعفت (غ درتل) ر دتل أ

 [ غرغرا)هنسانعم شبا ناتصرولوایودب و یتا كي هکر وند هنسوقق یرافتلوق هلزابرع هراق هل تبع ك ئاز
 ریغص دلو یا ع عرعر هل | لات روشید هفحوحهروح" تلخ یکو وند هیدجوحو ردیدآ شوق هدشزو دهده ده ده

 "یزوس هدتنزو هزاز ( ذغزرغزا) ردمدآ هی رفرب هدنرابد ماشو روند همدا  كلالاحو تسح هدنزو دفدف (غزغز)ا

 همالک خزغزلاش نلیا هد افتسا هصسوخ ی مو مومفم ندن 1فطاخم کرد هتسسانعم تالش زوم کا ۱

 هب رسو لها ییهسکوب وهاضخاو هابخاذا*عشلا حزغز لاقب رد هنسانعم كل یکی هتسنر وانفبض هقاذآ ۱
 ءاقسلا عرعز لاب لام ردهنساینعم كتنزوا هکمزوح یینزعا "كمولطو هنم هساذ الف غ رغز لقب رد هنساسنعم كل ئا

 راز( ز(ةيغ نغزرا) زدما عط یرلکذ ید هدیصع هکر دیا ءالونکهلبسف ك راز (ةبغرغ دراز هسأر لح ماراذا
 غولزا)مجا :ضع) ةغل یهو هيخزخ زا هتماکلوقترو عن هنته كموق یزلک دید عزعز ندنس هقناسصط مت هل |

 شن آو تعاطاذا لّوالا باتبلا نم اغاز ننعلا تغلز لاق رد هيساتعم قیضوط شوکه دشتنزو عولط ||
 لاق(ردهتسانعف ابیات تو لعفت( علل ) تعفثراادارانلا تفازلاقب زوهنساضح» قمقلاق یو[

 ۳ 1هب یرد هدنزو لا لاتقا (غالدزالا)دد هلنا 4̂ هدنعۆمج هدامول لوف لب تقفشنادا هلسحر تعلوت ۱

 کیر هدننزوعوش (عوزا) قرحاف رانلا هتاصاادادلطاغلدزا لاقب ردهنساسنعم كغ وکه لغم اخو لعام بوتقوط ۱

 هلام؛اذاهغازلاقب ب رولوا یدعتم هنسانعم كمردشا لیمو لاخاذااعوژعو رب ىلا عازلاقب رد هنسانعم كليا للم

 هدزوس هل هتاف( (ناغونرا) مامززاب اعنحاذا ةقانلاغاز لاب رد ةن انعم كېكجەل ر رالوئدوخاب هلرلج یی هبادو

 [ناغن لاو د رااو) هدسننزو عس (عب را) راجاقا اناغوز قطنلاق غاز لاق رد هنسانعم قعاض ندیرغ درع وطو ندّفح

 ناب زواغب زغب زب یشلا غاز لاق ردهنسسانعم كالا یلیم هفرطربیب ê غوز هدسشن زو هعوهیش ( ذعوغب لاو) هتاف
 ردهنسانعم ی [هلاوز شفوکو لک اذار لا غاز لاق ردلبتسهدهساعم كل هرخزوكو لاماذا ةغوغتازو
 | غیزو یدنود هفرظورب هکلوکهلسلوالئاز هنف درط ب درخ شنو ی تعب قلا ءاشف ثلام یا سعشلاتغاز لاق
 ۱ ردلمتسم هتسانعم للبالودع ندتماشتساو :قحو كش یا و عید هبقام لاعب ر دله عتسم هنا تعما ناکو كش

 غار نوفناز یا ةعاز موق لاقي رد هنسسابعم لئام هکر دیعج كفار [تغازا) رایاذا قانع ع

 | عازەديسوأف یک ناقیطو قاضطرولکناغب زیعجج نولوا لئام هضاس او كح وک سف هکر روشاد هز هوا هضارق نوکرب

 | هفرطرب هل رسک ك ن همه ( ةغازالا)ردک رک ل وا هلقتسم تغل رل د هد رعا یهاط هلکعد هب هخرق اقفلطم
 ردنوصاهلازا لیعفتزدهنسانعم هل رغوط نیس رکا كدب رکآ (عین لا (غینتلاژ هلامااذاهغازا لاقب . ردهنشاتلنعما قلق لئاح
 یشلاغب ازت لاق رد هنسانعم كملکا فوم دوخ هفر طربهدننزو لعافت غیا تلا) هفیز ماقا افایشلاغیز لاشقب

 : تشارتو تجربنا ده ر لا تغ زت اقى رد هتلسانعم قو بونزود تروع هدننزو لعقت (غیّزلا) لیااذا ۱
 بوئردهنشانذعم كد بونازوا یرغوط هرهنسنرب هدشنژو دوعق (ع وللا ملا نیسلا )سست صف

 ناوازفو لوب تمتو شاسدو ضرالا ىلإ لاسطاذا لوالا با لانج افویس ملا تس لا یک حاردو رعشو |
 قلوا لصاواک !بودیا معو لیم هتم مدآربو + تعیلااذا هما تفتس لامب ندلهعتسم هتساضم قلوا

 ینا روند هش نالوا لاکو اقوم ات ( ةغباسلا) .هلصوو هیلالاماذا هدلبل س لاسقب ریلیعتسموت لاتعم
 هلن وط هم انیا:ةتغیاس عزدو هر رظمو ةو ةيلاوة رغ لاش و عولضلا هغباسهقان ل اهن هنمو ردلومت هقوضوتا

 شب اتسهثل لاقم رولوا شیمالبافیراشبدیرخوطهبیغآشادارم ردا قالطا تا شیدنالوانیکرج نیک چییمهرظنمو ||
 | هدنسفسکا ناجا هم وطیاهیاسلخ لاتش دوناواقالطع رغب ورک دایوژوا (غباسلا) هصبتیا |



 | یکیدلباذ نوکر هایم هودو نطق سمهنااذآ لجرلا عرغر لابقیرد هنسانعما قلوا قرغتلط هت وار خو ۱
 قاب وزا رانی ارش یو اا درک و حار متر روف لس قفاز اشوک: هود |
 | اهوپاتیفتلت ناوا ت امش مپ لک لبالادرت دایهوهعرغر هللا عرغزب نالف لاق ردهنسانعم كمر وچی اوط |
 | *یشلاحرغر یا له ام رک تنر و فاک لو مات سیلایفساهفست ناوا یشعلاباهوب وةادغلاب ۱
 انیرلااذا ۱ لا غ ةز لاق ردهنساسنعاكسابا رج :هغلتالتوا تواروش قردیلوایشهاوخب كهودو هابشخااذا | ۱

 لاعبقب نذهنیسانعم كې اوص هرکضندقدالتوا یرلنواروش نالوا هدنسااوحوص هودو هدب یهو شنا | ۱

 || زلقاربط کو انف كبكنەزد هدسننزو عفن( غف دا )هتسب ین ء هل ا لؤحت یڼلا نضمما نخ تباتبصا اذا لبالاتخرخر ۱

 ندهنسانعنج بناجو هیجانو ابارت هرشو یداولامالاوهو یداولاعفرفاوزتلاسقب رونی دهن رب تعفنمو رخ ی | ۱
 | شا ریوتشید هزب زود یلقارهطقشموب و ةد زو سلفا رولک فرا یرلعجج یضانیفیاهدوق نم غفر نوه لابقب | ۱
 ۱ نو شدهمولط هج ولاحهتروانالوا فتو واك هنو هج هقفوب وهدننزو لابچرولک غافو یج هنینا شم هلن |

 طلا زحمو زود هکر ج یئ طوار وزب ده زرق نمستواو روب دهر قوج یارو برام قور یا غفر ءاقس لاق |
 ۳ یا درو یسهلوقم ليو او قثاوفلوق یلعردتخاهد هلي كنار نو و هنسسانغم |

 رونلوارانعت قیصق هکر نوچ ښي دهن داكا واه دندن و بصخ و هعسیا غفر هشېع یف لاب روت دن هنو هافزو هغلاولو

 ىتچرد هنری هد ەلىم كار روناواریعت خابت رکرکر ونی دهنر ملکو نالوا عت جر یکو دلرجت هدندباتلطمو |
 یف فنار ف زلا) نیلا غر نسلکو غفر ماعطو غفر بارت لاه رو شید هبهنسنقشموب و رولک ع وفرو عافرا |
 ل E وق ومو یا غفر برب لاش نسا همتطبا رو شید هغنلوق |

 ۱ فو هرم یولطوب کروم شید هتروع وش هدتنزو 9 دن جرم لضبا |
 1[ عان نیففرا فعلا بلا ةا نزلا قب ةمیقدلایا ءاففز ةأر لات هلو ارا نطو قشیابهتب رلطو ]ا

 ۱ ةموقلافوا ماوه لاضبهایسضو خف كنار ردغفر یدرفمروناوا.(فالبطا هیات ؛هلفسوت هیامورف ل دلیصف كەز
 ۱ | دیماه فاز سچا ك وتاخ و عاجبهدشنزولمفت (غفَتلا زلا) )ردیدآ عضومز (غفرالا) مهن اسیا

 1 ۱ نالوا ضدر :دوخای نالوا هدنرزوآ هود البوم ی بین نیدعق دن را لاتتقب

 ۱ | یفخاد زا قوف نالففرلاسقب زد هنسابنعم قمردصق هنغلارا را هجاب نراقایا ملک یا فوخ- ننتکدروشود
 | هطنر دم  هلیفض کنار (فنفهرلا) وولد هنب رکن كنهود هل هنلنم یا لب هداروب هلشدنع هنلحر فلفهبیمرنآ

 ۱ منضودرب هدنشنزو با ازرع عامر هنمهعش یاشنعلایملبنغفر له الاد رونشید هتشبعسهفرو یناکدنز اتعییو

 "یشلاغسر لاقب ود هنساتنفه قىغا هلال یکرردشوغوا نابتنممو ن نیشیم یهنسنربدتزوآ ع :(عسرا) ردیف |

 ]| رههنساتعم كنسلبا ممظتتو لضوهلصاقالب هني ربیرب یزوس (غیمزلا) غدالاک هکرعاذا تلاش انا امار
 | هغاق یارو هنهآداذا سارتر لاقب رد هنس انعم وب هانا هیلاغ یحاصو هعهلادآ ز مالک خنت لاس

 ۱ غورآ]مدالاناژراذا م اعطا غمر .لاش ردهنسانعم كليا بنت راقبتاف قوجا دارم کرج نو قمزووط

 ۱ قعاض بوناع نیلروغوا هفّرط هنواوهفرط یر ناال تويلناندهنسنر لاڪ (ناغوزلاو ) هدتنزو عوس

 | اناغودواودخومب تاجر جزا درد هود زدت كمي كاوکلت هکر زدن تانعم
 توناتوطو ابویمک هلامکروشید هکلزکان هنوا هوا یو ردعما هدننزو بام (غاورا) *هشلا نع:داحو لاماذا

 نوای وك هد شنزو دا دش (عاورا) ردنراسبع ندقم رج ناب هتوا یر بوسکر انکی کوکلتراک ءایح
 ۱ دیتا یواردب :هلراهنک مات "یرصلادجاو یشطنا نا جلسردندنلاضر یس هبق بیت هک هک سلق نب تاللادنع

 شل ال( هلن لافی هام هاکی شکر وند هثنادبم شروکهدنرانزو هک تایر ورا تغاورا)وذرافدح هریخوا

 :هنازوعبا زدلنصالا یواو خوو هکه دشزویاتک غا êb) زا رده ول ولتف ندواوءابهداروب مہک رط ضم یا یهنغا رو

 قدروکذ مخور رود هپ هسېس دو هليح هلبس هيد يصد( هغد هد ورا خب هزلا) ضخ یا غاب رهیفابا لاقنارو دل

ONE!۱ لاقي ا هارو تبلط هلب شک د زمه( تار الا) لر یادغب و  

 HE a توو دشاراهنؤا یر یکوکللت دوب هد شنزو لاا (عابنرا اسنرالا) هبلطو هدارااذاهغارا

 ها غول دهند خا یا قدرتنا جور هعارا نعم یشلاغاترا

 ۱ او دع زاضاذاھظوار رف تیرا قعتوط وگو هلغاستعم ( ةغوارملا) )اھا وزوات ممد داذا ۱



 كمهج لها با هد جلو یاب و یرسک ك تهجم یاخ لابجنو هلبضتفو ینوکس كلادو یضفناو , لایت ادغدر ||
 زدشابا تراشا هننیدح لاسی ةبغدرنم هللهافس ما تیرتش نم قبشا هلکنوب فل قم دیس هزانصع

 | داف لصالا ف لا بخو سدشغلوا بش خطاب ولوص و مراصع كن رانینالوا ناب ربو لیزو اق كم هج لها
 هیدنسن شاروا هرب هدننزو ربما (خیدرلا) ردذارم هرقک ناديا شلوا هاتو د ساف هلقازحا هدارروپ رذەنتباشپعق

 كن هغد رم هلیتف كيج( دارملا) قجح یاغیدز لچر لقب رونی بانک ن ادانو قبا( هن نیسان عی رمصزونیف
 هدنلکش نا شوط یناروآ تاپ دزروس هنر كغ یت وک او ود هدننزو هح میک ر دیم |

NAN 

 سس

۳۹ 

 هضور قبطلو بوخت تیاغب غورو هدقدلوازومموولو ابطتیاغبهقانرریذغ.دارمتانهقاننو چک ارا خاب ||
 كفلوم هلسغلوا یا هفربشم "هم ولسینهضوررپ فصاض خ دارم هکر دم راش هنسش انعم د همة ض وز روند هراز چو |

 روند هټا نالوا «دننب كلر یدل تبان كنو زاب ندنفرطزوما هل رلکک کوک درو ردهف وطنم یفالک |
 هخاروماچ قبویص هدننزو لابعتفا (عادنرالا)ردصاا نجانجنو فشلا ةلباو ین یهو هتخذزپیکشالاقب |
 قیوبص ولوض كلی هل زسک همه (خادرالا) غادرق مقواذا لجرااغدنرا لاتفرد هنساپینعم قتارغوا |
 ليغ كن هجم یازو كنار ( هغززا) اما در تزرک اذا ضرالاتغدرا لاقیاردهتسابم قلوا قوچ یروماج |
 لحولایا غزززایف مطترا لاب هدننزو لابج رولک خازرو هدننزو مدخ زولک خزریعمج نوسنید هة ولوم |
 هغ زرا ف مطنرمیا خزر لجر لاقب روند هلاویحوناسفا شلاق بونلپ اص هغ اولوص هدننزو فنک (عزرراز
 لاقبهبقک بوق آ ہک لی وش ردهنسانعمكلبا روماج بودالصا هجرادقمرب یری رومخب هل مسکن ممه (غازرالا

 هدرز آ هناسل ییهنکریو "لقاذا ءال غزرا لاش ردهتساننعم قلاز اوصولسپ لواسهلباذا ضوالارطلخززا ۱ :
 یدآرب ضعبلادنفو رد_لمعتسم نان انعم شان ازاقتحاءلزهدبا ب بیعت نعطیمد آر لوق یلچز د هن بشان عم كلا با |
 عبطوا بق نعطو هلاعوهرفتح او هاذآ نمزنک اذا نالف ن غ زرا لابقی رد هننسمانعم كم داع مط هپ هن ف پوپ ورز

 ناز اوبقو اهغازر راک ادا نضرالا تغزرا لابغم رد هنسا شم قلوا قوج ین اب نی ویص كل و هقوښ
 تبوطریس هاوفسهجراکزوز قوغوضو با نیطلا غلباذارفتعلا غزرا لاسقب رد هنسا نم تره شا
 نوبزو فبعض یف سکر خدو (خازتسالا) یدنتماجاذا جا تغززا لاق ردهن س انعم كدر ونک بوزو اسم
 هلعانم ( فر ارملا) هیف خزرایتعم نالففاخززسا لاسقب رذ هنس انعم ققازوا لا بو نا عم هنس وپ د
 هلبغنرط كنف ناوی هلې هل نوکس كنبسو ۍم كنار( عسرا) یک نیساکرد دنا معؤارم هنشزو
 لوق یلعرونلواریبعت قلیغاقوب و هدرخ هکر ونیدهعضوم نالوا هدننببام لز یی دشواف یراکجنا كنیزرلقایاو كنب نالا
 ,کدلا هکر ؤنيدەشب ب قاب وا نالواهدرب ینیدشواق كناتبطهلکچناهدقابا تالدکه کلی هرزواروک ذعهچو هدناسن |
 ]ال غلب لاق روبی ذفسرهتب روک نم عضومیت ته درهوهدننزو سافا زولك خسرو خانسرا یعجج ندهدنز هل |
 || قاسلاوفکلاو دعاسلانیباهلصقموا لجراوديلا نم فیظولا لصومو فا ا نيب قدس عضولاوهو خيرا |
 || :كنفود خوار هکر وند هببا ناسلواربعت روا دیکر هلب رسک ك نار[ خاسبنرنا) بند لکن مبلل لشو متاقلاو |
 ندنیپهلعافم خاسرو رل هيك هفرطر بونلغبک بز ردیادنب هنسهلوقم قز اق جو اونو هن هدرخكناودابسو |
 || عزا صاذااغاسزوةخسارم هفسار لاقبهنسانعم قمغتوط ندنهعکلیب كن ریزی چروک کیا نولواردصم |
 || خسرمریعب فلا رو د هککویلسو کلک شوک ن الوا هدنراقاباو هدنرللا كن هود ضب, لنت (غښرزا )خیرا نم |
 1 قوجو عساویا خسر شإع لا ولو فصوهکآ |بدولتعسووهافرهدشن زو ریما (عیش رلا) هاو هاشرتسایا ۱

 || عیسوتکلرید ( عبسزلا) ودیدآ ع ضومرب هدسننزو بارغ (عاسر) رشکی اغیسرماعطلاسفب زو بنيد هت ناوارفو |
 لا قب ردهنسانعم كلبا مظنو لصو هن ر یرب هلصافالبیزوسوهعس واذا شبعل سز لاعب رد هنفسالنوم كما أ
 | هدنزومنظعم سرم ا) ضورالا یاد ار طلا عسر لاش رد هنسانعم كلعاكانةئريوو عبو هني قغلاذ مالک غیر |
 [هدسشنزو لاعنفا (خاسسنرالا) یکحتریخ یاعترم یر لا قب رولوا فصوزیب بنو یز نالوا فیعښو تین |
 هلبعع كنار ( خضزا) ةقفنلا مسو یا كلابع ىلع مسدرا لوقترد هنسانعم كل سوت نشاعمو مقفن كن اتچو لها |
 [أ غاصراروسنب دیبا نوا رعت كروا هکر دیفدآرمو هد نزو غاسر (عاللصرا) یدنلوارک هکرد هنسانچم خر |
 هککرد شوخ هدنشنزو هنیفس هباههج*نیسغ (ةغیغزآ) ردعضوم متا هکردنغل هدنظفل خاسر هدتنزو بار |
 بوبالوب نوا هدوس دوخ ابهنغاب هرکش را هکر و شدهنج الو هسخولوة لات ص یا ةغیغر تشیع لاقن رو بد
 | شنعلاهغافر هل ناكا ذا نالفعرخرب لاقبزد هن سناتعم ك مش هلتیهافرو روض > هدتنزو هزاز هغرنخرلا )زارا



۷ 

 | هقمادو ندش هلو ارک ن هدنرالح یرب رهیرانوب و ندلاس ندیهوت یرهوج هلغلوا هرکصند هیمادیس هبتر سب
 | ةسنلوا كرت هرزو ایلاح بوبلسکر ولوا كي و .نوزوا هکر دهنسنربردبا روهظ یک چ ,هرزوا یسبنی كنجاغا امرخ
 ۱ و هد هجاغا ج هضآ قیایورونیدرومد شلاق هدنشسوا یس هسک 1 ۱ كن رعس هودو ردیادابسفا نیامرخ

 ۱ e هشانط لوش هدننزو نولاق (عومادلا) ردندآ لحجر فورعمرب هدننزو راما (ناطیشلا غم

 عامدالا) هب ممهیوعددیدلاوهو ةفلاسلل ةغومادو غومادرج لاق راردیعاطبوزوا هغامد هلکنا هکرونتد |

 ۱ هززوا دب رت (غیمدنلا) هجوحایا اذن اذت یا هغمدا لاش ردەتسانەد كما جاستحو" ٌرطضمهبهنسن به انس كرهزبه

 ۱ | هادانو قجا هدننزو نوین معشز هناسمقبلا ذامسدلاهدی لا غم دلاش ردهنسانعم یش وب هلککودشدورخ

 ۱ :نزو فتک هلنون ( عن ددلا) ردقلواعومدمدوخاب غ عیمد نالوا باوص ردندماوع نا نکلرونلوا قالطا

 1 هدنزو خون (عوملا) بان رو سالا هلفسیا هغ دم ھ لاشهلاصق رد هغند چت روتید هصخمت هرامورف فو

 ناو لا یهعاذا اغود عودب موقلا خاد ۳۳ ردهنسانعم قلوالماشو ماع هسکر هكل هتسخ
 ماعطلاغ اد لاق e قلزوحوا یس هلوعم كخهب و هدنیفااذا رل ا هغادلاش ردهتسانعم كليا هاتي

 اوحارتسا اذا ضع ىلا یهضعب د مولا عادلاش ردهنس انعم قلقا هلاسناو لبم هنب زن یون سأنو صضخراذا

 همتا یار شود هغودق ره لاش نوشد هضرمو درد نالوا لمانش هسکه هدتشنزوهرم (ةغودلا)

 كاد .(عودلا) ةفاسجیا هعود هبف لا روند هتفاجو درملایا ةغودلا هتفخا لانش روید هقوغوصو

 n ضیا یاغودلاتب ب رتشلوقت رای دليا لامعتسا ید برعردیسزافوب ورونید هناربآدرغ وب هلیمط

 ۱ بابل ذدش راجع"ذ لاق .ودهنتسانعم لا مار بهت جو نیضو ی كلاذ لاذ (عذلا) هلا لاذلا

 ۱ ردهنسانعم قلوا لرود.فرطهرش ۶ دو دكمدآرب هرتعف ف (غلذلا) ابهعناجاذا لوالا
 | اضاذ رات غلذلاقب ردهنسانعم كابا عاج هلبن وکسكمالو یضفكلاذ (غلذلا) تبلقنااذآعدارا بابلانم
 ۱ هلکا اذا ماعطلا لذ لاقي ردهن رد هتسانعم كاما هلا هلی كلا لوق ىلع كابا لک |!ىادغب و اسهلعماجاذا ثلافلا بابلا نف

 [7 خندالاو),هدنزو رج (غلزالا) ردهنسانعم نايا لک هشنن قشدول یک وا غلد هکیدیدراضعب و هةسفشوا

 ماذاوتب بعشنندنس هلببقماعونبک اب وکروتلوا قال قاللتطا سانت تلآهدننزوربنم (عاذلاو) دزو یرجا

 یدک ندیاهدنخ كامن یی دیدب هل رمسک كمال (غلا ءلاذلا) ردشملواتبتسنزدموقرب روپشم هلعاجب تکه ک هنتعاجب
 هکر ونیدهشینالوا قو تک ت یا وەک وشف ناتسنالا نر علادوه لاق ردیبفل فلا ییهلیاه دخ

 :نتیلیا !ذتمو ملاذ عا لاترد هس اش علاد هژیسهش لعاف مس ۱ ( غلذتلا) هبلوا قد هرب رب قیا ندنآ

 س اذا للا علدنا لاق ردهنسانعم لكملشپ یوتاب هدئنزو لاعفنا EYA) * ىشەود

 ءازلا لس تصف لجان سن اذا ریعبلا عدنا لاقب ردهنسسابنعم قات وص یرلب ردكنترمص كنهود
 ابو عوقلاغب ر لایق ردهنسفانعمقلوا هدتعسوو روضحوتمو افرا شاد لوکس كن و یف كنار عب را
 ۱ هغاربط موی وهدرخ یکن واو "یریا ۶ ما ردیف لاش روند هغغأق هیوصو معنلاقاوماقااذآ لوالاباسنبلا نم

 ۱ بضخ یا غبار عیدلاعیو مانیاعبارشبع لاق روند ەشاعمو اقر نالوا هرزواروضحو تعسو (غب ازاں ۇن

 | غبازو هلن کم رما یلع میتب نم وهو خب اروه لاش رونیدهمدآ نالوار روطهرزوا هنسذنالوا لو صا تب مادو
 | :ییاسبنصلا ی ن بارو ردراو هبرفرب هلیمان عيارهدنآالح هکر دیعسا یداورب بی رق هرجع اره نیر طا نی

 | قلواهرزوا ثعسو كللرد دلنتخف (غب ا)رلیدلیا ثیدح تاور دجخولغواو ینیدنکر دندش رخ تن نق شمدلا
 | روتید هنتلاحتوارطو یکل هزات كنهنسنرب خب رو عسا اذا عبارلا ب باتبلا ماسخب رهشبع غبر لالة کیمیا تام
 ۱ لج ر لاش روند هرجاق نالوا اور یو آب الهدنزو فتک/ غب رلا) توش نا لق هناندص یادغب رهزخالاش
 ۱ ۱ تلاش روند هغلقوح ردعسا هدننزو باک ( ةغا لا ]روند هب هر هنسن قوح وج (عب زدبرالا) ارجاف نجامیاغب ۳

 ۱ کرم (غابرالا) زدیم ای ور هم عبط ومره دنر نب رحم هلرا ناسعهدننزو عمر غ برم فز یا نهبق

 غیرالاش نوا قّملوص هننابیدنکر سنقوولنقورکنردهنسسانعمكمرویلاص هنالوقیدنک ی هودنلبربسک
 کب هپ کردتخل هدنسبهلک غفل, هلیضف كن هثلش یانو كنار( مرا )تیق و لب تاشتفیکه انا درتانن مکر اذ اهلنا

 هو وقول زواو رونیدهغط انتقد ویصوولوص وکلا یا تفو (دعدزا) غشلیاخدرهناسل لاقت روند

 :هغدراق طنرالامب هدننزو لابجرولکز عادروهدننزو مدشرولک غ عدرو* هدننزو تکصرولکع در یجروشد هاب

 دغدرلا دین غدر ناکم لا نونید هرب ته سه رلا) .دیدشلالحول !ذگو و نیطاوءاسلایا
 حس

ine 



 غیعا) ابى رتسیم یا[ یک لاس نونید مشوي خالص ( غوا سارا ملف تاک جس ۲

 یلامقنا (خاعالا) ههلعاذا هسآر عم لام رد هتساسنع» تادروس هیلاغدوخ ا قاب هسنق هشاب هدننزو لیعفت

 ۳ قوص هزابو نت و تم لایق! زد د هنپساسنعمقلراب بوشود هریامرخ هزان هدننزو |

 | رد ون :نسانعم ناچ لطف ین بیر لینوکس كمالویعق كج ( (علذتا) تلتبااذا حورقلا تفغناب لاتین سه
 هچوق شود یراشید هدننزو ءارج. ءافلمعا ربهاذا.لوالا باسبلا نم اغلج تفیسلاب | اضعب 1

erوډ هانم لؤکق ر هدب ینصیراشید هذتنزو هلعافم ,تغلاطفآ «عفلا ةپهاذیاءاغلج بان  
 (ناغوج) فیسلاباوخ اک اذا موقلاغلاج لاغپ رد هناا شەم قش و قو تانتتسالا جناب خال

 لادلال پی بصذ ردن وسنم هیاروا یاغوجانس انب دچار فعج ونا نږ نرد ز دذا مش

 و۵ هی هنلسانغم لابسیبیرد هدنبزو اک( الا ب دلاو) هدشزو چاک: غاندللو)ر هلتوگیپ تاابو تف كلا ۱

 [عاسالا) یناثلاو شلاثلاو لوالا بالا نم هع دو اعایدو اغید باهالامید لاب رود تسوب ر ناسارا هد شۋاق

 غېدلاؤ) هدننزو باك( عایدلا عايدلا) عيدنا ع دالا عبد لامقب رد هتسنیاننعم كعظتعاتد ىرد ر دعواظ هدننزوالاعفنا
 | غایدلاپ يدالا عبد لاقب کی امو :دومالاب تونید هشبش قج.هنلوا تنغابف یزد هاسیدنیک لس سک جزا( دلاو)ا
 | هبیرد نماید هدننزوووما میلا روتیدهنتفرح قاعات د هدننزو باک (ةعابدلا) هغي ديامئامغبدتلاو عبتلاو

 | همشعاب دو ودراج هد هی لا وند ه 4 هنانعات د هدننزو هاچ رم (دعددلا) غ وبدمیامید كه لابی ووتو ۱

 | هلی مک عباد خال تلعجاذا ةيب دم دولجإ لاقي ی هم دولوا نوکری هریدرد شارو
 | قالىطامزو م لوشن هدب

 | ها ضرالا عيدي نادر ارم الالب FN رونس سیف بویر یک لبا ټغاد قزد غول
 ۱ لاق رر ای یا کی دخت نمد كلبا نعط هلرارزوسقح" هنجوق همداربهدننزو هزاز( تغ دغادل ضدلا)

 ۳ رز یتیم هعدخد .لام رک دین اک ردفدازم هدنسانعم میج هلیطظقل هع; :رخزواهب هیلع نعطا ذاذملکب هغدنق» ۱

 ۱ مب وردنرابع ندتقمردحدوق لقيا ینابطو كغزروذ هتنلا نعاوق کید دیو ااە

 | عضبلاو طبالا مبالاویت نعطلاب العفتم هلعجو حادا یبصلاغ دغد لاق :نلوا ضراع اعطق ت

 میا (عد ةا روند هعدخد هد هب ي هعجوقو دعا هک ردشلیاریصق هنوننا كلذ هنمزال یانعم فلوم نضجالاو ۱

 | لا زونید هیلنک,نالوا نوعطو لوخ دعیبسنو نسخو زونید همدا ېد نوقول هایش ین لوس | ۱
 هینناقص لنیادغب یضمو كنیراد ندل الغ لوکس كنافو حف فللاد(عفدلا ) هبسخ ق زو غ« ئا غد غد لچر |
 "رم دلا) هرجا دیدشلایا خرمدلجر لاق دونه دآ و لزکب لزق كزهنزو طالع (ع شل رونیمذتتیدنزوتو |
 ۱ خامشلا) نشو ورم دصنالاسب زونید هي هنشن قآ تیاغبا هدننزو ی طی هلی کت هد دش معو یضكلاد

 جامدلا او زدیوسا سرلا دوخ اب مالا م :الوقىلع لرد زخم «دنسزاف کو تنادي ین نالوا هدنساب هدنب نوا
 | هدنسهداما فلود هدانزو هیسکارولک هخمدا عج كغامدو رونلواقاللطا هرازفجنا ندا با هطاحایخامد یک ساک ||

 | هرذوا ینبدلوا نایب هد رتل یخ کآ دا حف ماهملا < ا یدلیانایب هلا عامد مادرغاب خامو تنفر متل أ

 ام ەق لر ماهلا او ردراز فیطلو مر لصفنم هدناو هددت كغامدكي ردعج هلو! خام ءاشغخ اعلام ||
 | قم رار دق هیخشرپاهغافد یشاب هلبن وكس كيدو قاتل (تمجلا (عمدلا)ب :زولوا طلا هب هم ؟۳زورد هکر دراز الو 1

 | قمروا هنخاعاد كنهسکر و غامدل اهن | تغلب نخ هجا ذآ لوالاوت ثلاثلا ب افلا نم اغ مد ةفمد لاقوة اش | ۱ |
 1 ریون تین لاق ری اسم تیام غامد ینس !كشنوکو هغامدبرماذا یو

 تلف راب یعنی دنیعس,لاش و فلو هم هاش م مملعٍداذا فضا هتل ۶ يعفمد لات هنمو هغاغد تلااذا نلف

 ا ۱ مسن آیا ای رد ننایهدقبلوا قب را تا ارز دیو راف منم نه جبدیدازاتف نوبققب رابات <

 | دز بوس یشنآ نان افت ازومستااریز روتلوال مته نویقزوعسوب و رردنوس یساط نیز قابىشتا عشا لا
 1 ۱ هد هغام د هک تونید مپ یاب شاپ لوش (ةغمادلا) روند :هفدانیلزوا هتغاعد (عومدلاو) هدشزو رم مالا |

 ررید یو ه ضرار هر دنوا تارتار ر زدینیس هیخبز درخآ لا كتاب شاب قبو هلوا شعٌمربا بويل |
 دیبع وا رده غمادز وردی را مو لطف. هسا ۷ هوفر قاب ,9هچبالتم 4هیغاد تاما

 تشوبد, :ردهرکصند هیفاد یه هنمهو یرهوحج یدلبا هدايت رها یل نبع هک ید ییهععاد لا نداد 1

 رد هعماد من دیاتالیبناقو ةبفاد هسوا زما: نالیس ناق ندفیارا هرز! ین كدب هلان ردوا طش دلی ||



 قر هلتوط بویه دیا ناو راسهظا هرزوا نح یعالکهلکغهدببارخ(ندنرج خم هلتسالس یرافرح |[ <

۱ 

 لر هربدتوا بوروا هغ ژیر قراشدو هشئفادا ه هرم خثغن لاش زد ةا شعم كلبا ولو شنتفتودلماظفال ||

N° 
n سس 

 | هتسوا یکی سیدنزوت قاربط هک اب وکردلهتسه هنس انعم قلوا بلاغ هدنزو غوس/( خوبلادیدآ هدلب رب دبرفم
 لاغفت خّوبتلا كيلغبام كبنرقبالیا عا ىف نوغا بالو ةينثلا ناغاسبتالو خابنال لاسعل ك١ لوقت راغا
 :قلوا بلاغ هنیرب هسکربو جاهاذا مدلا غو بت لاش ردهنساضعم للبا هبلغ بونا نق ناق هددوجو هدننزو

 | ج لا دم سن ی لورو ربو وضخ چوپرا خاذا له نالت خوین ازم
 عب با ما نىا خهابغباه لمبز لاقي زويد همدآ یعوقنوا (عهاسلا) ماناذا ثلاملا باسلام اضوهب
 ]| رمایعتسع هتساسنعع قلوا لالهورانادااغیب غیب ملا خاب لاسقی رادهسنا نعم كلبا هبلغناقهدچازم هدننزو
 | ندر)هتسنژاسهدننزو لیعفت (غییبلا) ردیمسا یدنجوسرافرب هدننزودا دش (عاسیبلا) تالهاذا لجراغاب لا
 ۱ روم شراقهنسنرب و هب تعط نا یا اخیسته تخ لوقت ردهنتسانعم كلبا لیع یطق هبهنسنرب نامه بولپسک |
 ]| هدیروشقشراف هنتر دوب هدننزو لعفت (عیبنلا) طلتخااذا لوهصلا لع رمالا هغي لاقیردهنسانعم قلوا

 | بل اه من عيت لاقبردهنسا نم تا هبلغ ناقو طلتخااذا رمل يلع عيب لاقي ددهنساخم قلو
 ا نر د تالاب تی سینا ونو |

 || هنسنزو هلزز تفت ءال هذ ردنداروا یتیبلادج نی لع ندداهزو ءارعشو ینعش كنايلس
3 

٣ 

 "هدد راذا هاك جا تخت لقب هل رسک رللاد ارد یځدغد هدماوع ناشا همذآ لوا ردهن ان تل
 ا داوآو هختخاو لفثو دنریاهغتغت هناسل ی لاقت روید هغانوقتوط نالوا هدناسل ژو لوا معاون هیت ملو

 كز (مت غ )نونلوار بخت یدرکک هکر ولوا هاکحندنزاوآ كلوکو رونلوا رتبعت یدشفق کر ولوا هیاکع ندنزاوآ
 چلن زذ قمی عزن اولبقا لاف ردهاکح ندنتوصكلوکه ب هشه ی دوب هلال تاکرح كنیغو هاب رنک ||

 هالنک م جینی داعب ایا ختفتموه لاسقب هیسخلوا رهفو عم دسعشوخرب یزوس ندنسیدلوا تننکیل
 ن از غدلت لاتش ردهنسانعم قمراب شاب هدسنزو غول: ( غدثلا) . علما ءافلا لب تضف
 (غ ورنلا) غادقناف هس أر عدن لاقب ندسیعواطم كغدن هدننزو لاسعفنا (ع ادشنالا) هخادشاذاثلافلا بالالم
 روند دنغلازا لب اغآ یکیاهنوکب یلص نالوا هدنسشاب كنهضوفهلبعتف لا: غ رو ردیعجب كنظفا ع رت هلی كن
 خو لانتشار هنا انعم قلوا شیک ر وناوا بص ندارواوصهکیغرن لس هغوق مدار هلنیتعف خلا
 || بویلب وسولت نالسو قحآ یزوسهدسنزوهللز (هغشلا) هولنبصمیا هةر مسنااذاعباا بابلانم اند ز
 || متن قو شما یراشبادونهو هبف طلخاذاهمالک ع مخ لاسقب رد هنساشنعم كلب وسشروم راق
 هفشغتلا لیبق نم همالکللافب رونید مالک ظتنمانو ناشر رب و رولو از نعت كم هو رک وهدنش امد حرفم
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 رب و برطضلا ملکتلا لعفوهو مالکلاق غف لات ردهنتنس انهم قاما مکن هناب رطضم

 | روند اهدا نیل ون ناشب راو قشواق بویم هدیانآسب هسجشوشزب یعالک هدننزو از (عادفالو) هدننزو دفذف
 ]الا هخدشاذا ثلاعل بابلانعاغلث هحأر لث لاقب رد هنشانعم یهرای شابهلتنوکس كمالو ىة كن( غلالا)

 ]| ثالوا شمالنج بوشود ن ددننحباغا هدننزو عظعم غلم رونوا قالطاهلسا_نتتلاهدننزو یرجا / یفلمالا)
 || قآ لوکس كيدو یک كن عمل ) نوید هشنالوا شعافوا فوشود هلبس هب رضرومغل دواب زولید هیامرخ هزات
 | داونسلات ضاییل طلختاذا لوالابابلانم افلام لاقب رد هنا عم قمهردشراف هب هتف هایش ییهنسف
 || كنروس نهد یکی رکهنخناصو کاو سیان: اتیا هنس ارم لانش زد هنساسنعم كمردچ هب هنق یحاصو

 ]| ددهنساسضعم قم هبوب یکی ربا هب ول یزمرقیب هنبننتریو هلاذا نهادلب هسرغم لاسقب رد هنس اشهد
 | هنع لا یمرزع ترعضح هکر دیدآ عض ومر هد هند عمو ةرجن نم الا نوکیالو اعبشم هفصاذ بوم غمت لاش
 ]| هکیدلاقردرشفم ها لام یخ هد هباننکآ ردطاخ یر هس لامهذارون هکرید حراش یدلیا فقو تلا دعب
 | هالعا یا لا هندعض لاقب روند هنیس هنتلغاط هدننزو هر( ما ) ردندنس هلجج لام ید هلوا«مضوم

یکانروج شاشزامهلبغاب شپ ورح هدننزو هیفس ( ةغيملا)
 ۱ "قراامیفو ۹ بل اانمعطا لوقت روند هماعط قیفر

 | اف روتید هغ اب نالواهبننا شا ون ,طر یافیم ضرالافب روندهقاللصاو شاپ ولدولایطلجخ وماعطلا نم
r 
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 هجم

 ےک ج

 . ]| اتر دوش ندنب وا یراشبددکرونید همدآل وش هلی لاف حا( عفل یدک لرهاوکر کک ر کک ینغب
1 

1 

1 

۱ 

1 
 ٠ | تطرااذالنهل غلثنا لاسقب روهنساننعم لمس امرخو عاتناخ هس ار غلت لابقیودیعواطم هدتنازو لاتعهنا



۰ 

Vir 

 زاهسلبا عامسا مالکرب قج هنلوا هذاعتساو نازح ا ندنتاصاو انفربرلب رعیعی هبچبالاربخ عع" نم هلوقی وا نیالو

 | هکر کد نونىلو| مات بونلوا افتکا هلی زمکیدلیا عاضتارون زم مالکه کر ارد اغلبال.اعسدوخاب خلبال عع“ ملا
 رونلو دریا هدنعا فسا مالک شوخانو دراپقج هیلوا نیشنل درب روپ نم مالک ض عبلا دنعو رونلوارببعت نوسمعچ ینوص
 لب هلنالوا یرافب رش دارم ینامرفو رما كلاعتم یادخیعپ هندی را نیا غلبب ذفان علابیا غلب هللارما نولوش و

 هکر دک د تیلخ كه رسک باب( علبلآ)رکد بس ارو نيد همدآ صفو غيل: علب و غلابیا علب شبج لابشب وردنفانو |
 هدننزو یراکس (یالبلاو) . هدننزوبنع (غلبلا) زونید همدا غیلب و ثیبخیا علم لپ لچر لاقب ردغلبهنیاهن
 محصف غیلبیا یغالبو یغالب و غلبو غلباو غلب لجر لافیروئید همدآ غیلب هدرانوب هدننزو یرابح (یعالبلاو
 ]| هواردیا ادا ییمارم تیاهنو ينربعض هنک هلیناسل ناب و تزاب هکر وتیدمدآ ملکنمو حرص لوش هدننزوریما (غیلبلا

 ]| غلب لاقي رد هنسانعم قل وا عیب مدآربهدننزویح اصف (ذعالبلا) هریعضدنک هاب لب حص+یا خیلب بیطخ لاقب
 ]|| تحاصف هکر دندنسانعم لوصو هغالب هروکهتنایبهدّناصبكنلوماخیلب ناک اذا سماخ| بابلانم هعالب لجرلا
 هجو یکیا برعلانیب و رولوا یبتنم هعافترا جرد قاصقا تلذکلصاو هرببعت یربعضهنکم لکتمو مالک هلی
 ردقلوا باوص مدنتخا عوضوم لو فصو ر دمزال قلا متال فاصوا هدنآ هکر دقلوا غیب هناذبیربردهرزوآ
 هکر دقلوا غیلب هللوقلاو لئاقل اراتعاب ینادجو ردقلوا قداص هبضنفثلاقلوا قباطم هدوصةم یانعمینأ
 | لبا تحاصقو ردنرابچ ندکلیاداریا هرزوا هجو تاحبهدیالوبق هل لوقم ین او بودی دنصقیم امر هلعالک لو لاق
 مالک فلان هدنلکنم تغالب هکر دوب یسصالخ ردحو شم هدنناعم بتک الضفم یراقرفو فی رعت,كتغالب
 | ردتراتبع ندتقباطف هرزوا صوصخ هچبو هلاخیانّصتتم هحاصعلا طرش عج هدمالکو هکلمو تردق ةغیلب
 | دیانکیا_نیدباع موقل اناللا ذهن «یلعتهلوق هشبو جراشلا لاقردهنسانعم تیافک هد بنزو باس (خالبل

 هکمرد شتو زونیدهیفنسن نلب ریدشنب عالبننپ را رد هتمانعم لاصیا كمردشنب هک رولوا حسا ندغیلبو غالباو ||
 || قل اوا نئسلاو نآرقلا نمغاباعیآ (بنععلتلف عالم نم انیلعتمفر ةعفار لک ثیدبخةتمو رونید هکمردشتریاو ||

 || تيغلابلا نمیا رسکسلان یورپ و ردشملوآ عضو هتعقوم رد طم ما هروک هیج عیلبتلایا غالبلایوذ نم
 | اول هلوقنام عيذتو ان خابت سننوا ةعاجج لك هلغلوا دارم سفن دوخاب تعا نددعفادو نیل |
 هدشنزو لادج (خالبلاوز هدننزو هلعافم (تعلابلا) زولوا ردصم ند هلعاضفم هروک هني ریسک تاب و دوآواهدنربعت ||

 ]| اغلب و ذغل ایم مالا ف غلاب لا رد هنسانعم كلبا دهجو دخج هلبسهدابز بويعا ربصعت اعطق هدصوضخب
 ]| یزهچاپ رغصو نوبق رد تکی د نل هج اپ هدیسزاف هکر دیب رم ایا هلی رسک كمال (ماخ ابلا)سصقتب لو دوتا اذا
 : نم ر دیم چ ڳن هیاشو هکر دیفدارمو هدیشنزو تایاشو (تاغالبلا) حراك لایا ءاغلاسبلا الكا لوقت ردمولعم
 یرادقم كج هدا تبافک هد بتنزو هفرغآ ةغللا) تاباشولا یا تاغالبلا لها غل لاب رد هنس اتم از

 هیهاد .لیعتف مالو یبضو یرسک اب (نیغللا) شبعلا نم نیبخابنیمیا ةغلب الهام لوغت روند هکلزد
 نوفلبلا انم تخابدقل . اهب فظ نیح ههجو هللا خ رک لعل اهنعهلا وضر ةشباعنلوق هثمو وئلوا قالتسطا هتفآو
 || تحن هالا باغ هک دلو غلاب هنباهن تتنحواردره نادزفرط مزب نعي علبم لک انه تغلب تدازآ ةيهادلإ ىا
 | ةلباا قا هرزوا یلاحب هدلاخزه هک ییازعا رفع یرب ردراو هجو نکیآ هدننارعا كنوب وزدکعد كدلواراچود هند

 | برعم هلبارعا عج یاتهسجو یکناغلبلا نمو نیفلبلا تیقلو نیغلبلاهنسهالثم ردقلوا یراج ةنونو ییا

 چ ی



۷. 
 ا

 | هسسکاذاثلاثلا بابل نم اغدیزوللاوزو غ دبل اقب ردهنسسانع» قمربق هنسنوللثم مدور وج هد تنزوغ دل (عدبلا)
 | قلواراهتسیهنباوا اه اد هد زو هغالب ( ةعادبلا)روضید هیسک نالوارلمتسب هنباوا ام اد هلبرمسک ناب (خدبلا)

 | هدیشنزو دجا (عدیالا) هباسیق "یراخیا عدبوهف سماطابابلانم هضادب نالف خدب لاسفب ندهنتسانعم
 | وداي دا لب قوقیکدونب هنطا شنو شبنج كنماکنهقاولناقلد هد تنزوذننق (خزربل)ردیدآعضومر
 نوفصع, خوزارلا روید ةیولناقولد چکی صمم یبسدوکولطاو هطاشنیابابشلا خزربفس راستی
 ۱ هلتینوکس كنارو یت كياب خربلا روید هی ولناقول د ولطهشتا هدرانوب هدسننزو ساطرق (عازربلاو) هدشنزو
 ۱ لا خربلاتبربهناننعخ كل هف و منت هلنبتصتف (خربل هباغل لا هغر لیسی ل اق روید هرایلاس ناقاندزغآ

 | لوف لج قغوظ شنوکه دننزو دوعق (خورلاو) هلبنوکس كيازو یق كنب (زبلا) عتتاذا عبارلابابلانم اف ||
 || عولطلاءادتباوهوا تقرشاذا لوالا بابلا نم افوزب و اغزب سعشلا تغرب لاش رد هنسانعم قلب هفغوطزونه
 | علطاذارپعبلا باتخزب لاقپ رد هنسسانعم قمغچ بوراب یشید یزآ ك نهود خوزب و ردذوخ ام نیدراطیب غزیانعموب

 | هدیزوزینع (غ زا طرشاذا اغزی راطببلاو رج النا حزب لای ندهنسانعم قلا ناف بوابیرمط هلباتشین خزر
 | ثعفا هکردهنکرب هلاخنخیزپو ردیعا سرففورعمر هدننزو ریما( خیل ) هنسانعم طرشمروسن,دهزشین
 ]| راهب مسوم هدشنزو لاختفا (خارتبالا) ردیدآ هب رقرب هدقارع هدشزو ردیح( غرمب)یدنلوا لتف هدنسهنتف

 | ندهبنفرب هدنس اضق روناسین ليف كلاب (عینسب| هلّواءاجادا عبرا غ رتبا لاسقن رد هنس انعم كلیازومطلئاوا

 | عتب هابنوکس تاج نیشویعض اب( خشِلا) ردرابوضنم هیارواردران دح هک نایغبتسلا دجح نا لعوب بش
 | تفشپ لاقی زدهنسانعم قعاب ینسج هلیحعتف كلاب (غشیلا) فيعضلارطملا ىا غشبلارطع لاسفب روضید هرومب
 | طلا نم هخشب لایق زودی هیینسچ هجر ادقمرب هدتنزو هرمآ ةغَسلا) تشهبیا اغلب لوپصلا لع ضرالا
 | غطبلا) اهشغبا یا ضزالا ةا عشبا لاق رد هنسانعم قهردغاب ینسح هلپ یسک هزمه/ عاشبالا) هشغبیا
 || «دلنزونضق (ینب)غادب نیما رعلب غطب لاقب یدناوارک هکر ذیفدارمو هد سنز خب هلی كناطو كنا
 | هچب نالفرب رغ کر دندانعمو ردیس هين رفصم تدنآ(غیغل روسشد هیوبقنیتبیوصنعب قج هصق یا
 ]| .تبص لوقت روسنیداهکیکز وم كکرا خییغب و رایداغبیغب اقلطادج هدرب كبد یدترکس شارب قرهبجشلقارا
 ]| هکددیدآ هجشچ,ناوارفیوصلوق ىلع تالتفجر هدنساضقهنیدسهراه( فیل ) نیمسلا ءابظلا سوت وهواغبيغب
 | هدندبیدیدشد كنیخو یقه كاب( غبلااردضوصخم هب یوبن ترضح مازکلآ ردراو نانسلخ رفاویق هدنفارظا
 | دونیدهعود كکرا كۈك ليم كاب (عبلا) جاهاذا لوالا بانلا نم اك مادلا غب لا زد هنج انعم قع نبق ناق
 کټه ک نالوا هدوش واو ررکوک كريد خب غب هک دهباکح ناذتنتسم هرکوک هود هزونکر بهاددنزو هل زا ةخغلا)

 | لا بارد هسا نمم له چبوص» هلقاراهفرغب و مونلا قهطی غیا تخ تعم لوقت ندهیاکح ندنشدا دلروخ
 || قدنسنرب بس هینب لعافمسا (غیغبلا) ییئطوو مهسا داذا شبا میغبغب لاسقب و هثطوو هساداذا طاسبا عتب |
 | ثالواردیا تعرسنو چ تیاسضب و ظلحمیا عام لجر لاق زو شد هبسک یبدبا شروم شراق یزوسرپ و

 بیرق یا بغ برق لاقناروستید هیمفاسم نیقیردناج هلی هینلعافو هلی هی لوغفممحما  عیغبلا رو تیدهمدآ
 | نوتسلوارهازب ند هز دقمروما كل کو ناکم هلرکو نامز كر کرد هنسسانتتعم كمشذب و كعسربا هدنشنزو دوعق( عولبلا)

 | هیلع فراشوا هبلا لصو اذا لوالا بابل نماغولب ناکم ا حاب لانتش ود هن سا بزعم قماج بوشلقب هکعشتیدوخاب
 ]| هتقشمو تن هقاطلقوفمدآرب و ردااذا؛مالغلاغلب لاقي رل هتم هنس انعم قلوا لماکبوشتنالغواو |

 ]| ملال ] دهجبااذا لوپصلا لغ لج زا لب لاسقب ردترابع ندفلواغلهتسج ةجرد تراهن هکرد هنسانعح قمارخوا
 | خلال ردغوص من دلو ةه سا و ودیف ملا شما علب ا ءان لاقت روید هبهتسن شمل وا هغلابهدیدنک دوو لضفا

 || دو ین, ی اغلبم غابدقودیجیا غلاب یش لانش ندقج هلوا لصاو هتناهن هدکاوبا دارم هکر و شد هیهنسنوا
 هکر شمیاذغلاب وخلاشیراجنو غامالضلاقتیکهغلابنولوا فصوهدهریق شعنبو رونبدهنالغوا مشتی و

 : هسا نالواولغب هدخاعا نالوا هدنسهبروا كيهعوقیا كس وف هلکنا کز وشید هنا هد رڅ لوشا هادشنزو همزکت |

 || یرسکو ی كلاب (خلبلا) ولك ملامت یعجج برکلآ لا اشرلا هلص وي لبخیهو فلت هاشر لصو لافیروناکا
 | O قجحا لا هنمو ردلتس# هنسا نعم غلاب هداشنزو رت( ةغلبلاو) هلت وكس كالو
 || دوخابر ده دقوا لالو لضاو هی دارم هل هدعاسم نکیآ ناذانو قا هناذ ف نالف نعب قاف ةيامنوا دريا
 هب عمن یا امف نیسلارتسکی ور اغلب الا عمو غلبال مس مهللا برعلا لوقتو ردكم د رذغا اب هنیاهن كنقاجخ خرد
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 عبارفابابلا نما عر لج را عرب لاسعب ردهنسانعم قلوا ققروق رولواردصمعرب و روند هکنزس یرویسولردرب
 قالطا هبسکزفیبو قجاو روید هشماق هنادر ر ددرفم كعارب هدننزو هعارب ( ةعارلا) اناج یا اعاربناک اذا
 روض (عورلا) روش دهبیازو هدضنزوع رز(عرلا) ردیدآ عض ومر ضوصخ هنس هل يقهرازف هاتف (هعرب دو شید هکل هشم ناسناواربیعتلوب و هغازاسو روند هنشوق هودو رونلوا قالطا همدآ هرهزیب ققوقو رونلوا

 بعراو عزرفلایا جور اهنخا لاش ناردبا لاپ تس | رعشلها هکردهت در تغلنکآ روشد هب : وقروق
 وزنشده 

 ندلکدزاج لناروسکمییسابكنوب را ندبا ملک: ةد قەن هشت رب هشب و یرب یراقاشوا برج هدننزو رابرت (عابعیلاا
 یکی رلکدیدوک سرفلهار ردیارجز ندنلواشتهنسنرادرمر ردرزآ هک ضوصخ رافجوچ هدشنزو دق مو
 كنیلذها بیلطخ کانن زدصوصخ هنبایبق لذه هکر دنغل مدنظفل عزاو لبر سک ك ن همج ع یاز /عزایلآ
 ممل ینا تنقبا٭ مم جزای و ورع یتفرعال#ر دشلوادراو هد وبشا یکی دلا یظن هذننمط نایب یترارف ندنهشو
 میل تولع لوقتروثبد فیت ندقاربطو کوبا هددننزو بام( عانلاو)هلبصتف تافو كلی (عفیلدوق هنه
 شهشفبهلسسک ناف «مفایلا) ةعفترمیا عوفنهنکمآلاقب ردمفیدزفهرونید مزار: كسك و ب هلم كن (عوشیل حافیلادعصاذا لجرعیفت لاقب ردهنسانعم قت رکوبو هیت هدسشنزو لعفت(عفیتل) لا عافیلو
 ناسشکرد نا عفو: هد زو هبلطر د هعف ىج عرعزتمیامفابمالغ لاق روتنذهنالغوا یحاص لاتو لاب
 لاب و نعید عفوم قر هلوا ندنیهغیصمفیاردذوخ ًاهندنتنآ شب روشد هناوخ تراقتم هنشان یکی و هدننزو

|| 

 دیدا مضومرب مفایو عمجالو یشالواضیا هک هعفبمالغ لاقبو : رولک غاغا یس ك نوب هک مش مالغ
 ردتماججر ندنیت دحم (نویعفایلا) ردن دحرماع ن عفای و ردند هلبقلوا یتیعر لا یعفایلا تاهش نت خربم ندنافعا ردیدس یردپ تن هیق بحشنم ندنس هلیق نیعرو ردپسایسرف تتلو نالوا: یردار و رگ ناه دوش وتو
 | هنشابیمرکینالغواو هدعصاذاثلاقلا بابلا نما بعفب لب عف لاقی ردهنسانعمیمعچهکسکو پ هدننزو عفت عقیلا

۱ 

 مالغلعفیا لاقبار د هننسات م عض هل سکته عاقل سشعلا هازاذا مالغلاع غب لا ندهنسانعم قتل |
 | ینبحاصبواوا جراخندنقاطو عسو (تاعف بلا ردلکد لمعتسم عاق مسا ندیعار رخي مفومال عفان وف مفي عع |
 | كسکو كو نطيل اهتم بلغو ام یهو تاغفاب روما لاق رونلو! قالظ'هلاوج و روما ندا بوم بوضب |
 لاو (هعنیمو)(عفیه) رونیدهضرا كسکو ی هدننزو هلحرم( ذعفیلا) حش یا تاعفای لایچ لاقب روشید هواغاط |
 هکر دهسکتر ندنداحاهاور هدتنزو دا (عفبا) ردهلحرمیکیا یی هکر دهدلب کا هدنلحاس نمب هل |
 ردراباضص حالکلاو ذروک انن عقناو ی الکل ادع نفیاوردهاورا فیعض نکردن تیاو و ندرببجنیدیعس |
 هدنننو جوج (عونلو) بقا میلاو منزوم (عیلا) ید ادوخ نقی یا ارکان لوف قط |
 هفاسطق ناحاذا یناثلاو ثلافلا بابلانم اعونيو اعتب و اعنب رجلا عني لاسقی ردهنسانعم كلكه مروش ويد غوا شم |
 | عناب مد لاقب رونید هیمنسفی نمرقكي .عنایلآ_عنبیعع را عنيا لاقي ند هنس انعم مئی هب زمدک ك هزه عانیالا |
 یک بجو بحابمرولکمنب یی كعنابعيضانیا عناب رم لاسقب روند هشع نلواو نت وکو ةرطادیدش ایا |
 ندشاط یرلکدید قیقع هنت لیلا ردیعسا جاغاولوا ع ونربهلبعص كتاب( عنیلا) رد هنمانه ناب هدو جا ( عین
 ردندزیعبات هد یزو اهم یانی بهو ندیعس ردیدآ جنوب یزررفهوکر ناف طلا نیما یاهو
 ]1۳ لصق ٠ جلا نيعلا بام هع اج اعا رول

aردیعسا هیحانر هدنساضقرولاسنهدننزوناسهصا ۰ (ناخزا) ردا كنتلاباهقر هلند دی خالا: نیغ هکیدبچ ۱ یشایز ردعقاو هدننپ هقر هبا هفوکل وق یلص رادبدآ عضومر هدماعش هتل تاکرج فرت چودا قاض  

 || هوکر دولواددشمهبنناضعب و هلبنوکسستاهنانو ىف كنالوایاب_[ ءافیبلا). ةدچولااسبلا لیتو
 دوضد هک لیازوهظ بودی هبلغ ناق هدندب هلبصتف تنذهلشم یانو كن +(" باتلمابیقلتانوخیللوا | بمب ناسا تدبق ارش یو ناار من نت فا آتی اد دغو د وز ملت با رولوا لشي ی کا ید یطوط هدي راف رد لکدید ناغاباپ هل هدیکتردیعا كرة لاتو

 اتکو میان میزان ان ةرذعاب خب لاس فید انضم قوا هنولآ كوغالس هام هلن (خ
 دنیدهینکهدولآ هدنزو فک( خدبلا)رو ضد هک روب رهن روس هرزوادعقم یک قار قور شاب خد لاقت

 سم

 ۱ یدیا هدزرنایز هیلکنا هنتیلمه ایم کر دنقل یرعبلا مای نسبت فاو ااو لاوخالافنسبن ناسم ئان وغ د

 سیو و
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Eد (عاوه) دونی دی رفوون رظوهب انن نالوا یک > هدننزو حابصم( ماوهلو هدینانزورینم  
 اوج رولک هعوها هعوهاو لرم كناهرولک تاعاوهیجردیعدق مسا كنهدعقلا یذرهشندهبرع روهشهدننزو

 | هدنزو لیفت (میوهنا)هفلکناذا یتا لجراا ع ومنل اق رد هنسانعمقعصوقلبا لع یاروزدننزو لعفت (چ وھنلا) |
 || نشده اهلاو) هلک كنانه (ةغيهلا) مایا أليف یا لک ااعهتع وه لوقت رد هنس اقم قمردصوق

 جدع اسهرونشید هصرح ء ءوسنالوا هللاحفعضو ندب فعضو ودع نم فاو هنم عرش ىذلا توصى

 دەن ڪر قلواققروقو ضرالاهحو لع عد زدنا اذامبارااو یانلا باسیلا نم ايه عا وب ر

 "لا 9 انعم قصوف یک ارزو باذاذا صاضزلا عاتهلامردهنسانعمكم رانوشروفو درک دشا یک عویه

 :اهلام ردهننانعه قلوا صب رح كر هللاح فعضو .عایناذا لحبرلا عااه لاقردهنساتنعم

 بوس ) ترعضیا جاها تعه لوقتردهنسانعم قماروا هنو دنتص بلقو نور ماش

 ۱ زا هلتاصف (ناعیهلاو) هدننزو عوجر (عویهلا) طنشتا اذا "یشلا عيه : لامن ندهنسانعم قلنا زوبر هنر ادو

 ۱ اا ر (ناعاه) نبع اذا اناعبهو غرام لخبر هه زدهنسانعفقلوا قفروف

 || ونیدهب هج هکر کارق (خیاهلا )ردد کر ندهعیخونم ناطیشلا نناعاهو ردندنینذح ناعا ناعاهنآ :لتغحنوز دند عنات

 | ane زای اع ایل ع ایه جر لاقیرونید هراکزور نہا كِاج هدننزو باتک( عایهلا) رظمیاعباهلیلاقب
 EAE عيه ) زولك باھ یجب نیبیایهمقب زط لاه روند هلوب قجاو لوب هدننزو دعقح
 ۱ اچ هلی لحاف معا( عينا ردنتاققیه كراش جاج اکر ونبد هموم فرمت ها هنسخ هدتس

 ]| هیكيم (عاهنل)رونید همدا ندا یتوشوا بودا تع رس هپ هېنرکو شو وابل ئا | عیهنملحتر لامنقپروئید
 || طسناویزحاذا تارمشلاعاسهمالاع ردهنسانعمقلیا هنز وب ری هتسنرهدننزو لاعقنا ( عایپمالا) ردهنسانعم عينه

 || لهم ىع بولوا ولدوسافلطم هدننزو دونت (عوتیلاو) هدننزو زوص FES ءاتلا لی تصذ

 ۱ هزعال 6 مرش ۱ اکردنابهنوکی دبیروهشمردقوجیءاونارونواربعت نک دوسر وند اب نالوا عطقمو قزح
 ]| یترلملصم نر اقب رظرات بنویس اوردنابنیر اجدد تشک ۷ شع 4 :نوب وزاع- ٥ لاد وام 4 -ادعطرع * ۳

 || رفت هد دقت ازت هدنومو ردکلنهم هسیازغلوا لا سعتساهرزوا یزلکدلبا طدتب هد هبط ندک ی انازواو خرم
 کت و رذیعما یردب یو ره كلاس نزندنیعبات زاد ینندمینهدننزژریب 3( یی ناوارکذهدلیک تن

 دف نخ هدزا نب علو ندندلاخر یس هلیبق :نوب زعشا ععرالا نی عین و ندندنلاج یسهلیق ناوتع

 ديالا رولوا عم ةدناو یهتتع هارو زجر لا هبغش لوا هکر دعا تب كنس لفراق نو ملان خیلی متشاو ۱

 "برف هوا یزلکدید جاق سادرف یکیاوژونید هنن وجا مۇ: .نوشننلد هزار معزا لف ڭالادۋ كەز
 ۱ || رر و روناوااود ؛ هزاهراب هلک او تلج ندنسس ةر زجیرطقس نانلواتلحریص هکر دنا مع یهو عور
 هداتشنزو عیب عیدي .ردیهما | كشوفزو رد هنوکرب ن ناي اخ لوف لع رونلوا ن عیصاب باب نالا کردیا

 چا یداورب راف (نامد) ودیدآ هنر زا نیعرطا ن نت لاف (هعدی)ر دبد منصور هددت ریل هلالدف

 ات موم ی داو هدنسس موزع نینحردراو یرادهسمر كن راترضح بالا لذا بلع ءاالاماماهدنآ

 || یدلبا تب ەتى ا خیههتههو ی رهوج ردها هدح وم یاب ردیجسا سرفرب یک عودننو یادبا نزاوف تاربشح
 | تاسزیکه ارح دارم هکر ددنتمانعم كلبا مازلاو بالا هنسفن یدنک کیا ج راک ك وڑ یھ (عادیالاا

 ۱ خدایی رب (میدیتلا) دین ین نالفعدیالاسقب زدکبآم ولا کنز وش تظ نوش فا
 روش اند هک وب شفا هدشزو ب نس ( عاری عدنالاهغیصاذا هک لاقت رد ەت انعم قابو لارو م

 روا هکنس قفوا هنوکر هدنز رط كنس ی رویش عاربو ردهعارب یزدرفم د قد ات بازو داهشافو

 | نشواهزوب تو هلنبتف ( حزب )رونلوا قالقلطا هیلکنابج ققروقو ردبراکهدزبواردبا توس هزوکهزوب

4 

 ۱ [ لاو نوید دل واوا ضرام هشیدناو فوخ هوردندآکر وتد زاوآ عر وخ نالوا عومسمندنخرخ

۳ 
 ۳ مهم رااذا ءانملا لا لبالا عاه لاشقب ردهنتسانعه كدزوشک هیوص یبهودو غوت عع لب تک

 | یخ بم کردن نا هنسزو هجا ممد نوه نیا هد تنزو بض وین ۱

 ۱ ین و ناو فبعض تولوا قفروف ردب ولقن یکلوازدهرژوا يطا و (عیاتسلا او(عاتهلاژ رود
 ۱ رود هصرح ءوس نالوا هد هتک فیعض یکم هعیهعاهو امنا یا میل یاهو غال عوض لج ر لات
 ۱ ی REE هنزوب رب هدننزو عجب می فض عما ضر ا ءونیا ع اهو هةيه هب نالف لاش

۳ aD cry 

۱ 

ar:بینیم بن جم منا سیم  

 حج دوس



1۹1 

 1 ردم كن ردب ءابسنررب > نالوا نی كلمو رونید همدا نوزوا كرو ع یصیال یوخیاعدیسملجر لاش

 ا رد هنس انعمققا یشایزوک هدننزو زاکدت (عامهتاو) هتاف (ناعیه او) هدننزودوعف(عومعلاو) هدننزو عمل (عمجا

 ۱ ٌلطلاعم هلاشاذکو عمدلاتلاساذا لوالاو ثلاشلا تابلانم اعامعواناعهو اعومهو اعمهدنیع تعبه لاقي
 (عماوه وه رطام یا عمه باج« لاقب رونید هدولوب ندیانالیس یزومغب هدننزو تفتکا (عمملا)لاساذا رجلا لع
 تونو ر دیدار چپ هدشزو لقیص(عیعما) هل اسیامماوهعوهد لاب روند هش یھقآ كر دیعج كن هغماش

 یحولاتولا یاعیملاو علا هذخا لاق روند هعب سښ توم دوب خندان( اا ردهنسانعم عیریم

 1 یابتاذا لچرلاعمم لاقي ردهنسانعم كمروتسوکق لكا "هعبصا اوم هدننزو لعفت (عمج)) عرس یا عی * عد ناعیو ناعو

 هدنزو قلعز(عنسهلآ)ریغاذا لوهجلا ءان لعهنولمقه لای ردهنسانعم قلوربغم نولهدنزولاعف (عاقال
 هشیع هلو یتیم هنشک < كروس مات ضنتورد هععمشو هعومه یوم رونید همدآقجا هدننزو طلع

 یمدآ یکیا ندن دنکآ هدنود کز وتید هک هدنورو تسخ لوش مدشنزو سلع (علبهلا) رونید ديخوا كن راچاغنا

 افو ورم هدنتلبجو روند + هراک هلیحو ث تیحیچ هرابودو روند هدروقو هلوا رزول قرهصد كب ك هز بودناړپ

 كناوسنهدننزو ذفنق (عینهلا )وند هپ هر هودا ثلکرا هدنوزو روند هسک برشم كلفو نولتم نالوا ندتعقحو

 |[ ذعبنهلا) لرونتوطه رزوب  زرق كحوکرولوا شناکید ندنسپ رقوا هكر وندا هنسوتروازوب لوش هنر
 نالنمصقر هبغآ هکر ولوا هجساوب ندشپ ورو یرلکدید هلته هکرونید د هشد وروب هکر هدتزو هجرحد

 رولیصاب هن فرط یعاشا كو كن اهودهکروید هباغغولزدر هدننزو هرغآ هعنهلا )ردت ور وب ر هیش هنسک روب ۱

 هدنزوما لوص كنتروص زوج رانو ردتراسع ندیکوک شب یدراو هرص هکر دیعسا ل زامرب ندزق , لزانم هعنهو
 عقاو هدتهضوبقم عارذهلبا ازوج هدنانکمک ضعبلادنعرد هدننروص درفه مال لج شازابهنسرت هنیعبردعقاو

 لوازرږد یخددسالاعارذ هکر دراو بکوکرکسرونپ روکه دنتروص سوقدوخاب ردنرابغ ندکو کی ار یا هتفج
NOSEهدناشکهکه کر دېك ىك قارىيا هدنیمع هعفهدوجاب رابدهعنههبکوکی نا نالوازوکسمذنس  

 ندیکوک هنادج و ارونلوارییعت ییاهدنساذح هعنهرف لازم لصاام اردرادقم یب وب ی "اهر یرلهناسیم زدعقاو
 لاش روند هبهود شاصابروکذم یاغیت یرلکدید هعنه (عونهل) هلبرم هژب رسک ك نات هاست هنی ی زھر تراس

 كکوب بوک یکرارص بورود هرزوا یرب یرب یبهتسنزب هدننزو نه( عنهلا) ةعنهلاب موسومیا عونهمریعب
 اينه ثلا منهلام, يک كمکو بوک | هنیرزوا یریریراقوبح كج هەروا تىسو یتیلک ك لبيارذ ەن سالم
 هكردنداتعمۆب یس همس بس لر هعنهلّربم نابینلوارکدو صضع+ ىلع هصعب یننوهفطعازا فلانا باسلانم

 دنا عوضخو ماهر زرد دترو م شاراس بو نور زر الرا هغ ایوک بوک

 عنه موق لای رد هنا نعم عضاوتموعضاخ هکر دیعج كعنابه هدست زو عكر (عنهلا) عطخاذا )نه لاقب ||
 هدانعمو و ابا یا عنه هتماقف لاش روتند هکلب رکا نالوا هدنتعاف كمدآر هانبتخف (عنهلا) عضخیا

 یزوماو تکوچرط یغاشا كوپ كودو تنا اذعباا بابل نماد عنه هتناتعنه لات رولواردضم
 لذکهکراح فرتشاو هر عفتراو هرصقر دما اذآ ریعبلا نه لاعی رد هتساعتف قلواقةنافیم اب و قفخ یرلبتناب ۱

 كنمسق لزفارپز زلوا هدنسنج قتمارفرواواهدنیوصلرقک رونید هغ وا هرزواروک, ذم فصوتینویب لنجم وهآ
 | تباث هرزواربا هکرونید هبکارلوشو ږوښډ همدآ نالوا یه قماق هدتزو رجا (عنهالا) روئید هصق یرانوب
 ۱ نالوا ندهسررع ءاسنو الایتو انيس ىق لئامیا عنهابکا ارلافب هلو رد انالیمهلوصهغا بصبویلوا

 ناکاذاءامنهذما من لاعب رونیدهنشوفهود نالواقلقرو هدننوس هدننزو ءارج (ء ایعنهلا) روشدهعتعدلو

 قلوارسکنمورتافندیاوج هسکرب (عانهتسالا) هریصق یااعنهک لاقي رواوا فصو هیت قو هاوتلااهمنعیف |
 نالواهرزو اقا هجو نوای دح هد ن زو عون (عوهلا) باوخ نمسکناذا,لچ رلا عنهتسا لاق ندهنساتقم |

ER ۱یاعوهاهنب ل اب ردتغل هد هلبع تناهروند هکلنمدوم "دشاو صرط |ءوسیا توهم یر  

 نزح حراشعزحو "یفعاذا اعوه عا نالف عاه لاقيردهنسا عنف كلپ اتفخ هما رنرمص هرم دامروةوادع 1

 ردهنسانعم كابا موجو هلجبهنینزوا كنب نب یرب سان حوهو دد شابا یوصضت لوا حجو هثطخت ىسەنيسن |
 عاج لجر عاه لاقب ردهنسانعم قعصوق هلبتعیبطزسغلکنو بونولاب اوه اذا صعد ىلا ممضعب مولا عاه لاقي |

 (ذعوعیهلاو) هدنب :زو بارغ (عاوهلا اوهلاو) هدننزو عون (عوهلا)فلکی رغ نمءافاذالوالاومنا ری نناعوهعوج و
 صد رح یا جاهلجر لقب رود همدآصیرح كيردبولتم عناه مال !ل]يونید هفمموقردراهب اه دنزوونعومیش |

 ہر

e 



 | روتیذهب نسکنالوا سک انوا هیامورفو مثل یاذو یریا یس هشج هدتزو طبالع ( عیالهلا) ةوهشلاربشکی ا یغاکهلا ||

 توس

 یو رنک حج تن تحت

 ]| وتن ین عاوله زود هب هقان نالوا دا قنمو مار هبلاح ینیدلواولشنآو هدنورو تسخواطاشنو ةدحرو_فنوا

 اب
 ب

۹۹۸ 
 و سست سس

 | ااو درواذآ موقلا مقهن لاسقی ردم اعم قمزاو هیوص هلنساباب سانو میبزمابءاجاذا لج را عقهت لاسفب
 هیانورف هداشنزو لاعتما( عاقتهالا) سکاذا لهما ءا یلع «یشلاعقهت لاصب رد هنسابنعم قلوا نوکیرسو
 | هدعقایا ءوس قرع هعقتها لاقی رد هنساضعم قموقیلآندغولب هتلیضفو ناشو فرش یز سب وص ییهسک
 ۱ زووت و هعنمو «دصاذاانالفمقتها لافي ردةنسا نعم كن عم ندندصقم ىب هسكر ورینطاو فرشلاغ ولبنع
 بروی اضنوکر هتصپاواها دسنو یکم اذاذفقانلا لا عمتها لاسقن رد هنسانعم قعشآ بورکوچ ې هقان
 انا تو اعم هةتسنرا شل طنو هتنخناو هندواعفاموب هنکراذآ الف ملا تعقتهالاقب ردفنسانعم نفوط نوکر
 | ل وهلا اس ىلع هلول مقتهالاقب رد هنس سا نعم قلواریغتم نولو لدواعاذا یشلاكعقنها لاقيرد هنسانعم
 لخت نآ لاغر هنا نعم كم کور نراقو ر وکو ب بویلنوب ز ندقلجآ هدننزو لاعفنا (عاغېنالا) رغتاذا
 | رد هنا انف كل اروضخو نوکس بوزاو هنتلآجباغا یمسقناویح هدننزو عوجر (ع وکھلا) صجنو عاجادا
 | لی کم لاب ود هنساضعم قلوا خقمو نامطاو نکساذا ثلاثل بابلا نم اعوكهرجشلا تستر تب عكه لا
 | مکه لرد هم انقحصب یسوک ار ههکو لدساذاربعل مکه لافیرد هنسا نعم كمروسکوا هودو ماقااذا
 | دننرپبلزناذا موقلاب نالف مکه لاقب رد هنا نهم قلو انام هرکصندماشخا همدآربو هلودسینرا اذالیلا
 هرکصتدقداوکوا کیک شحص نیاضعاو بک اذا ضرالایا هلاغب ندهتتسانعمقعاق هرب هززوازو و یسعام
 . | دون هیسکق جا هدننزوةزمه (ةمکهلا)ریجام دعب سسکنااذا هیظع مکه لا فی رد هثبساضعم قصد

 | :قالاسقب هلوا شخلکشوک ولو | قااصیدوجو ندنفیدنسروغوب ك کر ونید هب هقانلوش هدننزو هحرف (تعکل) ۶
 | عح اذا ل مکه لاقي ندهتسسااتعم لا اوشخو لو ع زجاذاعبارا بابل نم اهکهلج زا مکه لاقي | زدقتشانعم كلبا شالتوعنجن بودیا قازمننربص هلن ست (مکپلا) ةعبضلاةدشنم دیخرتسم تناکآذا ةعكه
 | هدلوایانعم ها عاقتهاو عشخاذا عکنها لاقب ردهنسانعم كابا لا ذنو عوشخیحدوب هدننزو لاعتفا ( حال

 | هشورونید عاج ثوهشوبجتلا هعب مونلایا عاکملاذخا لوشقت رونید هیوقب وا نالکهرکضندقلنغزوب و | هتشناتضم لاعس وريف شاه لرسکوا هدنشننزو بارغ (عاکهلا) هع تها عع هعکتها لا ردنفذازم

| 

 ۱ نا رح لامع جو بودباع زفو ع زج ندنعوقو ههب کورش هکر ونبدا هبسسکلوش .دشنزو روبص (ع ول ملا
 | < ها از سرصبولوفضیپلقهدنماکنه تایلب و بئاصم هلغلوا ب رشم كنت ك بلوف ىلع هلو البخت و كلاهتمو
 ۱ جبر لابیقب رد هتک نالوا وناتیاکش مدبمد ندنننشو ترج هسا بو با بار ظضاو شالت هدنروهظ هبلبدارم
 | هزوک نانسی كراش بل اضلا لر صبالرو جل اوا لان ا ىلج حيو صرح ورشا نم ع زفب ناكاذاع وله
 تی :اطونربطاهساذاو , اعوزجترشلا هسماذا نالوا دراو هدنلیذ كني اعوله ناسنالاقلخ
 بوداقلزمسرصنآمش :ندقاج | دوخ ابندهنضراعرباک نونیدهمدآ كنتیسهلصوح هدشنزو همه( علملا) ر كرافت

 تچ هدشنزو ر هوج (علوهلا) امی سس عی بیو ع رج ناکا ذاة غله لجر لاسفب هلوازدنابارطتضاو شالت رت
 ۱ صرح هبسک كناه (ةعاولهلا) روند هیول زو فیعض هدننزو رادیخ ( غلیهلا) روند هناونحو ناسنا كانو

 ضب ئا ةعاوله لدبر لافب رونید همدآرطاشو روفن زبفصدجو رها شان ن دنع بط طاشنو تانح لوق لع

 علاه مامن لایقب رولو افصو هنشوف هود ركوب( ملانلا) نام ذمو ةديدح عیسی عاولهوهعاوله ةقان لاقب
 روت دیغالغوا یشیدوتکرا هننزو هر ارم اتو بهددش مالو رو کمناه ملا هب فب سیا
 لاتقا رد هنلسانعم كم روبهلتعرمم هدننزو هسخبرح د (عول لا |یقانعالویدجیاذعلهومله هلام لاتقب
 كن زکولقوالوقیلع زدیم روناج جنب كچ وکه نوکر هدنننزو لارج( عایلهلا) عرمسااذآ لجرااع وله
 ۱ هدننزو رفض هلا هیقوف ان (عتمهلا) ر دش یا اطخشراف ییاهدنوب رد لزا همچ«نالوا باوصدوخاب روند هنککرا

 ۱ عت لفافو و ریذوخامندنس دام عتمارز ردلعفهدوخاب رد للعف ینزو ږوتبذ هتشه كنب زا روش ماننضلت
 ۱ و بوته یمهیرآبوساب ی سکته نوش هدننژو عدم ( مسی ) ردلکدیهصم

 لاق



 سس

 مچ هدو یا اا رس ۳ آلا r ERN لاق اباد هقوا هیادرب هدننزو باک )ع دری
 ةلراقوا نالوا هدشکرت لوقلع نوسلواوتوک رکو ویا ڭركىوتىشىدەقوانالقەض ركض هلا هدشكير هدننزو لضفا

 هنانکلایف عیرخ :اوهواعرها نایک قزل وتو دنس نوا دارو الا ا

 فرصنمربع ع زهاو رونیدهنشوتوکك كراقوا هدشکزت هدندنعواضعب و اهماههس لضفاوهواادیخوا ناک ثیدر
 (عرهتلا)رولوا هرزوا تیفصو هدنون ښپ هجا یاعرها رادلا نام لاعب رد هتم منمانعم هسکو ناک قوا |
 نامت ردنسابنعم كما رك هلتف انف لید بنو سعت ڈا لخیزاا 2 ةرهت لاقبود هنا کچ کار وب ؛د نزاو یل چفت
 قرەنلاصەو ډوب رطضااذااهتبنم قمر اتبع” هلند نسا ننعم كغرۈيىرەنقلاچت روعو ركام عتب |
 (عالزهلا)رهیدآ لج لچزر «+سننزوزمز (عبره) ت ةهااذاا اهر ال تخت لاغر نیل اتم تاپ ۱
 هدنزو هجرحد(فعاز علااردینیعما لج رورو روسنیف نیک روان وتم ندی الترم هژءادروق هدن .تنزوت ساطرق

 روفصع (عونزرهلا) رونی دهمدآعب رمو ت سج هد زو نملع (عآهلا)رونید مان زکس بولی لروک نفع |
 (مسهلا) رذعلوا هلا جم نفان ها هل ءار نالوا باوص هدنوب دوخابردیدآ تاسبنربهیشهورط دو | ۱

 عزسااذا لابنثلا باتسلا نماعاسهلحب را سه لافیزخمتسان همتا روز ەلتص رش ەلد و کچ كنبنویتفكناه |
 منبسنریجسنب عسپمه ندنم لای هنسورن (عسپمودننزوزیبز (عیسهو) هدننزو نکن (مسهو)ممابها
 | مانیطقسلا قاشا ید هدننزو زهوج (عشوهلا ) ردیبسا لخرو هايف لناه (ع وسیه)ندیژالغواایلکلم |
 ۱ هەن ر لوق ىلع تالکبودرکس ةا وقر وقهدتنزو عوجر (عوطعلاو) هدننزو حطن عملا ر دین یر دب كب ج |

 | تل تل املا بابا نم اعوطهواعطه لب را عظهلاق رد همان قلا ولنوبقر هی ندنآقرظن الا بوک دزوک | ۱
 ۱ (عانتهالآ) روما لوف قحاو لوپهدننزو ما ميطاهلا) نع علما * دنا لعهر هضم بقاو اافناخالقمعمسمااذا |

 زا هفنع :دمادا هرس ق رعنا مطها لاق ردهنتسانعم كم وب لز هک نشان بوردنوس یتوس هو هود هنرسک ك نوزه |

 | الصا ةبوکید هنهاکر ظن ین روک دتنزو نسح (مط ل ا0زاد هت تس انعم ع اطها (عامطچتمالا): اسو ببوو |
 | هلی توکس لوق ی سع یکی سفاب كرلراسمرمشو مرج روسند همدآ نالوارروط بوفای هک لذةرزوا ن یییا
 هبوود قنابو یرک ]یرغوط هبیغاشا توس قرلوا قلخو روسنید هينسک ندیکی رغوط همدآنازغاحنسپ لک
 | ولتماسج بولوا نوزواوروند هرکسعقوجنو ورد هنساتلفم هر دک ت عاجج هدنعننزو زو نتاع (علطهلا» ر ژوتشد

 | لاقیردتخل دنس هلک وه زدمنسانعم قمعوق هل دشت كنیغو یف كامه( تعیهلا) روڊ مدا نابزید
 ةعمهلا) رد هباكح:ندنتوص كتك ندا ى هلي كلزايه ؛عهمه اقاذا لوألا ولالا نموا ښا چھ
 كلي هکر ونید هاش نادیوت 7 هززط ژه نالوا هدنسی زوقرا تنینکو ک 1 ضعب هلتنوکیبس كافافو نف كناسه

 ۱ مشت هلکنآیراسراف برعرولوا شلوا هدنروکو  ةکرولوا هنر نا نقوطیسهکواكيک ار لوق یلسعرونلواریمات
 | ضرمب ةراد یفو ةجقهلا متال لاسقب وورد هب هحل ضایتعقاو هدننا لوص كم [ضعن یًأزیسعززازبیا
 | هکردبدآل سر نره لزانفهعقهو ملمالا هللج ق ضا حلوا هم الب سواسفلا لر ب ہط تب وا نوفلاروز
 هدماکنه یکیدلیاع ولطرارب هلرارشردنرابغ ندکوکجواهدنکش نبآ اس یرقویندنرزوم ارم ازوج

 لاق ردقهب هرب یکیدید هعقه دارم کر دنس انھی مصب !خاد ت هدننزومفن (عهلا) نؤلوإ لتشماوهخ
 ينا "ان نیضرمراب ندەصغو هناا هدنبز دا هدننزو تارع (عاقهلا) اوكا ذا ثلاثا بابلا نهانععیهلسرغلا عقبه

 دا هکر رونیدهسکلوش هدننزوه رم( عمه ) ضرموا مه نمالافغلا یا خاتا ەن خا ل اقلڕۈتيڭ هلن نالو |
 بس او ءاکنالا مرک یادعقه لخسر یلابش هلوارر 203 وس بولک نابیزنک, بویمروتوایرغوط
 | یی هتنت یروقردوخ اب زد هناکحندنستدرتاح نالوارهاطهدقدنقوط هیلنشنال عقهدننزو همه ( هعقیهلا) مون

 | هیهنسنر هلبارومد دوخایرد هیاکح ندنوصنالو | لصاح ندقمروا لاصق كل دشا ماش هیدن ئ وفرج آرب
 لجؤ لاقت د رو دههذا ب رح هدننزو فنک(عقهآ) رد هاکح نانو نص نالو ازدا ندنمرو هب !ه نع اشنا ندن فا
 ةقالا تحفه لاقت ارد هنش ان ك شۋ د بولاش ندنت + دش هلقمحر روخ وب هلیهداب زهقان هژتتعف/ عمل لآ صب نج یا عقه
 ۳ دشنعتعفوا نا مجاز تاتلا عامه

 لججر لا عقهت لا زن هتشانعم كلبا تهافنرابظاو تععه یععهفانلا تغ لا زر دشاتعف عقه فۋ

 دههنساننعم ابا ادب شبا :رقماتود وز کت اذا لج را عفو لاترد نش انفه كلبا توخو نیکو هفناذا
 سس سس سس سس «
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 ا دنرهرپس غالم هپ بک ك مالو یاد یم تباه عده )وند هنشوقود هدننزو رهوج عدوهلا

 ھر دیو هل: واو هب یرغوا كاچ و تسچ هدننزو رفضع هليا هدجوم یاب ( عب رسهلا) ردیمسا كج هزبسرب
 9 دزو غيض (عربپلآ) رونید همی لاب وط هدننزو رفج هلیج (عجرهمل) فیفخ یا عب ره بئ دو صل اتم

 ا ایا عررهوه لاقرونید هسک ق جاو نیهشاشو رونبدومدآ ققروقو فیوض نیمکت یفنءو رخندنلا

 ام تفخو روند هواکزور نارواصقاریطو زون نوچ بوسا هلثعرمسو قمجالاو هدنعربخال
 -رسهلآ) قزیا عدوهو عربه“ هرم لام ردفٍارم هدربخ|یانعم هل عربه هدننزو رهوج ( عروهلآ)دوتید,
 هه E هلاوفو دد یراقدلاح تبوب اب ب ندشاف نابقمهنایوج ا

 یراق بلاغ یتونهشو رونید هب یناباچ لوغو رونی ها مطوهزو نا هاوهو هنیډا فو وب رج ؛ارکبج هد ۱
e leد کدون یر لوش لوف لک .نوسد هب یراق بلاغ يتوهش جدو د  

 | هکر )روند 4 هب هلپکردزاج اج هلی تنارو هدتزو هرم (هعرهلا)رونب دوراقارم ب کیدکود ءاراکزور هدننزو
 ۳ ۱ ۳ ع ھ مدلا عره لاق زیبا اچ نا نم یر دی خوب زب هلن اف

 هتک عرهل)ک دیس اک یک اره روند هکم روب برطضمو ناشی هلتعرسو ایر ریس لاس
 ۱ | عرهلجر لاعب e هبدآناعالغا رتو ای رىم نمی راج یا عره مير لاعب نولوابفصو هناق ناقآ

 عار 3 اینا رود هکم رو رب رق ر هلوا ناب ر و یکلس ځد وب هدننزو بارض (عارهلآ) اکیلا |
 رد هنسانعم كع رار ریت لا طضا لر هی هر دیس لری مک بز زه( عارهالا رهالا) عربو پارطضا یف یثنوهو

tt aEردیاقو و یک هک لوک ی بم مس لبقااذ ایم . 

 ردبتتبساضم ك بوک ب یرقوب ینارزمو رسا لجرا عرها ل A دو
 ۳ 7 جا ا ندضغ هد دزو جرکم ( عرهلا)ا اا وضم ماهو عريش اذا مهجامرموقل عزا لاقب

 9 0 3 ار رج شرط رس هو مد مد هدننزو منم (عرهب] رونیهددآ
 یوم یدو یر روت السا (عارهلاوا هدنزو نیس( عرهطا )نونید همدآ ش عود بوادپ
 ۳ 4 زو عفت (ع: ا) atk اهوعرشااذا حامرا موق" ن لاقب ردهنپبس انچ كلك برو قرمتوط
 | عرهبه!عراوشتلخااذآحامر تع رهت لاق رد هنسانعم کلب کی ولی رغوط ار هلک ر دراقارزمهدنرلارکسعهدکنچ
 عرب ادا وعلا عزها لا ردهنسانعمقمرفجاغا + هدر و لاعتفا (عاریهال) ارذیدآ عش هوم هنن زنیم

 ۳ نا 2 روند همدا و لش ېزوک ندی اکب كباج هدننزو سا( )ردیقآ عضومرب هدنزو عنق
 قلو ءاکبلا عبرمسمداربهدننزوزامنرچا( عا رها ةفخو عرسیا عت زههبفرسلاعب رون هتعرسو
 ]۳ بخو تعرس هذکعروو ءاکیلا عدریسرابیصادا, لر! عت رها لا

 e عينها لابتي ردهنسانعم یم اوج یزو هشم عسباو اپ بجا

 ۱ هود رخ هد :زوروفصم | عونرهلو) هد هدننزو ینصع ( عهرهلا) ياابناذآ هیلا عمرها لاق ردنا للتا

 | هلی كناه عن نره اید ها ایمو ید ع ونرهرویند هک ربا دو منه لوق لوید
 | منا یاب نءعیزه یم ولا غ زون هام ندد ک هدننزوربما (عپزهلا ا رادکو کاتر بشه دینی

 | تمد یت مر لعمرو نج او نقش شو رونی ذب يير دوخاب ین لوق لع
 انهو عرهدسا لام روید هنالسر را نالو ارپ" هرابەرابیراکش هدننزوریمآ عزهلاو)) هدتنرودا: كش ۱

 | رتا ىدا پوکود ییهتسنرو رو ښې, همدآ یکدافوا بوربفیباناره عزو نزتبدارغلا هک تکی يآ

 بورس ر هدننزو لیعفت (می (مي رها ) رد لج رر عزهسو قدما يا عزهلا:هعره لاش یکی نوابه
 رد هبساس اعم قشافوا بولی رق هدنیزو لافتا ماه هک فاع رم لاش رد هن بای قغافوا

 | لجراع هال اش رد نسیم كروب هتعرس هدننزو .لایعتفا (عازیمالا سسکبايا عزپ افهعره لاس

 اع عملا "ها اذاووصاو فیسلا عزها لارڊ هنساضعم قمانوا یکد راد هوا ېر هنسنربو عیهسا دا

 ین

 یاد .as تین

 رج ۴ لا ووو یو کر دیار هشعونربهدنزو منیقسآ هد رهلا) هلواردب لار :ا نه

 یهو لاتلاذعربه هد ون ا اونو رغ هنښخو فوخ نالوا هدنماکنه جبن هجدیج

SERR 



 اتمت ەتو روید هبهنسن شفاو دیدانو سا رتوکبوتلآ هفرظرب هل تس هبنب لوعقم سا علتوما) تیمماوه :
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 یینا یژدا الف هرما وب عزا انالفملت لوقت هنمو "ردهنشانعم كليادیدانو قوحع ةت تقرا ن نكر

 هغفد یا ءالا نم هعمو لاتعن رود هر وص نښغ اشو ندز هدنزو هرم( هعمولا) هعارعنم یا بلقلا علوم لر لر

 ل ےذ ریا یا منو واده ناو دونلواتراشا هربحانو ریس ۶ ىش هناا ل له هلبتمف ما

 || قد هدازوا ینوییهتاقف (ناعیهلاو) هدننزو عوجنز عوبهلا) روده شکر ودوب هدزو لجرفس عکربهلا الا
 عوبع لوق لع هتفنع دمو یثمادا شلاتالاتابلاّیم انافبهو امونه ليضصقلاعبه لاقن نو هه تام كئ

 لاق ندهنتسانفم كم هکه فیبر کسعیان مکان ندفرطرهضعبلادنعو زون زود هنسه رول لجن كانا تط

 دنکشوکهودشعوط هدنرخاوا خاتن تقوو روتید ةکشا شا هدننزو 3رنص (میهل) ناکم لکن م هًاخافاذا تلاش
 كنکشوکهود زوکذ م یرلکدید عنه هدننزو نح( عتهملا] لب رتسکاهزولک عابهو :رولکتامنه و

 غوبهلا ییعهلجح اداری بهت لاقب زدهنشانعد كعروب ار هریدنوس" یون نود( اشا عادلا )دری تخاف
 شام هدتنزو لدتا( (عقتیهلا] رونیدهزو دون زا نتطو نص هدننزو را اور بنز تب ۱ ِ

 | وهزمیا عقبهوه لاقي روند هن ینکق جا نالوا نوکشودآ لاو تیک ازد تولوا لات انفو
 اصع هل قو قتاتنلا لنسب ی تنه تالف لاش روید هب عاد یلکنکد راکت لاو ات دن یا

 اذایاا عقبه هن اف ا الف کاسلخم ترق ال لوقت قوسذ هسک لیفت نالوا قلا فول رادار هزار

 ریکید قتراقمرب كراقاناوآ نوشندب هود ققراص یزاقاذودو لوس یژادروآهباه ) ةعقنبلا) خب ناگ قالغ

 || دزواهجو كم رک ییز هحان نوصبق یرا انوا لوق لف روتیدادهزونوآ بولموح ةرزوا ب کوا یی جو
 ضعف ءا عقال اوهوا هشباصا ئا رطا ىلع اناقة وقرع لص دوغقلاوھو ةعقتهلاتاهقب لا  زوتدادکیلموخ
 لاقت !ردهنتسانعم قژ وتو اهلج و غلبه م نانوارکذد هدشنزو ماجر جا( رجا( عافتبهالا) نیل حقو نینتقلا

 هدنتننزوٌمهزد ( ما علاو) ةدننزو ساطرقآ عالبهلاو)هدننزو سل( مابهلا) همعنیهلا شاخ الت
 ۳ عابهو هلواردوبز هل کلوب ویب هل غلوا مساو یکی زخون نمرکد یزرغوب هکر وشد هبنکلوکآ
 هتکب وکه ترق مان قولد هدنقولس تاکلضا rat والنت تلک رواد هک ۇن اغ دو كۈت 3
 تلاش ؛منهلا ردیمتا كنلکر ةع علبهو یدلوابلاغ هد ۰ دکروک و اَاظم از در ك روت

 بالا بال تام خه لقب _ردهنسانقمقدراووشرق لر هدا تع رشة کرب نوک ك هیقوف یانو یخ
 هجماو زود ةمدآ قجا هادا دزو زفهج ( عرعهلاو و هدشترو مشرد عرصعلآ) عرش مهوظف لبقااذا تلاش

 0 روند هک کلوب كراحو ت تشجوروئت دهمدا دەدا قغآو لب و نوزواوروشد هنوتجو روند همدآ نوزوا

 ےک نزاو زاکذت عاغ#تااو) هدننزو عوحر عوجهلا رود همدآناسح قفروق ەد زو ع ,هزد لر هجم ئاز

 ع لاق ندهتسانعف قم فا فیفخ غانو قمووا اقلط عوكل وق لغ روشن اتو

 [عجاهلا) ةفيفلطا ةفوتلاعاسهتلاو موللا قلم عوسهلاوا ال ماناذا تلاتلا با بلا نم اتو اموعهلخرا
 هزاع ن ند هک« دننزورتمآ (عیعهتا)یکدوتبنو او او کرولکمجه یجیردهتسانعم ما

 مع اوا هدننزو درنص (مع#لاو) هلزرسک اه( هععهلاو)(معهلا) هفئاطیالیللان ندیم يااا روشد ||
 کرد عاضنا ۵ ی زو رص 3 رود روند هب سکه نمشاشو لفاغ هدننژو رهنم ( (ععهلاو) هدننزو بک

 ۱ سکه ججا ف اجا هدننزو جیم مسهلا) زدندبلاسکا دو رد نانو ریز ياد

 عایهالا)نسکاف+ هرتسکاذاوهمعقف امت عوج معهلاقن رولوا مزال هدانفمو و رد اعم لب نیکو

 روتند هلو شیکک هدننزو منم( معیهتلآ) ةعسش نعم غوجا ممه لاعب زدذنتسانعمعهیندوب هلن مسک هرمه

 رله هرکه نتسانعم كابا كولش هلهلناردوخ هشدار هدتنزو ماطق (عاعه) اویا غ ىب رظلاش
 تاوصلاو هار بکواذا:غاضهیکر نالقاولاق ردقلوا جا نالو باوصر دفع هوب نکآر ی دلبالانعتنا
 زاطو مهمی وطیا ۳ لاق روند هفدآ نوزوآواهثحت یرموب و یرباهدشزو سلم( .منعتهلآ )جامه
 زد هع یوم روند شوف هود نالوا ةدتعص لوا كلذکه لوا توقرتا هدیدوحو زونه کرونا 4 ر هتنوقولشا

 كلادو ییرتنک كنه( عده وند هنکشوکهودشغوط هدننقو ما ك: كنلصفزا و ملضایا مته ےش لات
 بوکر وا یرلکشوک هود هکر د کرا هلیقف ك عو قوکس كلاذو ی كناهآ عدهوآ اهلنوکس كنیعو یقه

aeادد دضو طحت راک جوکہ راو دعهجووب و رازردزوطار هی ذ غغ عده زو نلت وس لوا قمردروطا  
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 بو رو کن یسعلا یر بش نالوا افلا هک ابوکر ولوا هب انک ن دنس هظف اجو طضو ققحتو
 لوشو مئل یا عیکآمیکو نالف لاش روند هب هیامو رفو ممیکوو ردیانافناو طض کش قشیا نذالا عمو

 عیکو ردنداسا عب و و رونلواربعت مسوکهک هلو عبناکآرانویف اس بودیکه کوا كنیروسا اد هکرونید هچوق |
 رد ابا نیداحا تیاور ندرا وا هد هبقط لواو نديرو نایفس ردندش دح نایعاو دابهز راک حا رجا نب ||

 رز نب عیکوو ی دلباتافو هدارواو ردروهشم هکردراو یدجسم هدتجراخ هعلق مان دف هد هکمقب رطو
 عوکو لاقب رونید هی هیامورفو لصادب یخدوب هدننزو روبص (عوکولآ) ردراث دحم سد> دوخاب سدع نی عکوو
 با بلانم اعکو هتنامکو لاق ردهتسانعم مروا هلقرموب هتنورب كمدآرب هدننرو عضو (عکولا) میا عوکآ
 قواطو هتعسلاذا ة ياو هتخدلاذا برفعلاهتمکو لاقن ردهتساعنم ققوص نالو برقعو هزکواذا ثلاثا
 ویو تمضخاذا ذجاجبلاتمکو لاف ,ردهنسمانعم تمرويکوچ هنکوا نوای مصب سورخ یمسق
 كیا تاکساو تیکبت یب هسکر و اعجو طفساذاربعبلاعکو لاقب رد هنسانعم كعشود بولیقب نامه هلغعوط
 یرفوب هلبا لا نوجا مک هنکر ما یوم كدوس نکراتغص ینویفو هتکبآذارمالابنالف مکو لاقب ردهنسانعم
 یری شاب كفانا هلن خف .مکولآ بل ادنع اهعرضزپناذا ةاسلامکو لاقب ردهنسبانعم كبروبقاق یرغوط
 لاقب هلوارونب روکی ک شم هج هرمنطیبد كغهږ شاب هک هل وش رونید هغلوا قنا كپ هنیرزوا كغمرپ نالوا هدننا

 || ةد قعلاكاجراخ هلصا یرب ىج لجرلا نم هبابسلا ىلع ماهمالالابقا عكولاف عوكلاو مکولانیب قرشبال نالف |
 نوزوا ی و و رد ءاسکو یوم روند هب شکن الوا هرزواررکدم فصو مر شاب كالا هدننزو رجا (یکوالا)
 كاندردولعجؤو روند هب یراق نیقشاش ءاهکو تانک جحا لیوطیا مکوا لجر لاشب رونید همدآ قجا
 ردهنسنعم قلو دی دش هرزوا ضابقنا یتعیبط كمدارب (عاکینسالا) ءاعجو یا ءاعکو ارمالاقب رونب دهبیراق

 طرطق ب ولو نوقتوط یرازوکو یرازرد كمولطو كن هب رقو هتعیبط تادنشا یا هتدعم تعکوتسا لاق |
 ةعكيملا) هززاحم تادتشاو نتماذا ءاقسلا عکوتبسا لاقب ردهنسانعم قلوا ےکحو نیم هرزوا قءزص هدحاو

 ي یر زوکو یرازرد قر هوا درفم یو رد کیمیسنج عججرونید هنبروهد ناب ص | لی رسک و
 هدنزو هلعافم (ذعک اول]) ردیدا عضومر هدندروب نزامیب هلی رسک كم (نایعکیم) روید همولط نالوا یکحتو ||

 قمدآرب هلی رمسک كن هزمش ( عاکیال)) اهدفساذا ةجاجدلا كيدلامکاو لاقب ردهنسانعمقعص# یغواط سورخ
 هود یسلی وا هل -فلوا نوحا هبحاصمیم هره كوب ردهنسانعم كلياادسب تظلغو توق بوروع-یر هود
 ردهنسانعمق 1وازآ یربخ كمدار و ت دنشاو تظلغو مهلبا تنم اذا موقلاعکوالاتب رد دارم قالوا یبحاص
 هنسنرو دیدشرماب ءاجاذا لجر امکوالاش رد هنسسانعم كلبااد دی دشرمارب و هرببخ لقاذا دب زمکوا لاق
 نهم یونان هنسنرب هدننزو قافنا (عاکمالا) د دشن قنواذارمالا کوالاقب ردهنسانعم لوا محو جم

 يدنلوا ماغداو بلق هیانواو یدبامکتوا یلصا كنوب .دتشااذا لا عکنآلاقب ردهنسانعم كلی اادس ثدشو ||
 || ادا مکوتسسم ءاقسلاتب رووا فصو همولط نینمو یکح نالوارفآ بو صوص هل بس هینب لعاف مسا (مکوتتسلا)
 ردهنس انعمقنوا نوکشود بواواصد رح كب هب هنبسنرب هلی ءلواو(عولولاو) هلنبتعق (علولا) "ی هننلسب
 نوکشود بو ردناصرح هی هنسسنرب یی هسکر و اد دش هبقلعاذا مبارا بابلانم اعولوو اعلو ؛یشلاب علو لافب
 ردهنیسانعم قمردنفو هب ماوموهف لوپا لج هبعلوالاغب و هپ هتصرحاذا هب هتعاوالوقت رددنسانعم كلبا
 لاقب ردهننسانعم كل تفخ هتاف (ناملولاو) لینوکس كمالویف واو( ملونا) هب هارغاادا هبهعلوا لاب
 بذکاذالجرا علو لاقب ردهبنسانعم كلی وس نالب و فنعسااذا ثلاسلا بابلانم اناعاوو الو لج الو
 ۱ هعاوام یرداام لوعت ردهنسسانعهقموقیلاو هب بهذ ادا هقح علو لاق ردهنسانعم كابا باغ یفح كندارو

 || علو نالوا هنسانعم بذکو با ذکیاملاو لجر لاقب هلناتفردهدلو یعجرونید هب یمالب (علاولا) هسدح ام یا
 یو دوهب ماد هدننزو هزمه (ةعلولا) ردیدآ عضومر و میظع بذكى ا علاوعلو لاش رولوا دیک یتظفل
 هد هدننزو هنیفس (هعیلوونب) هینعیالابم علوپیا هعلو لجر لاقب روید هببسک نالوانوکشود هراهنس بن
 ید هنن هچالا(عیلوتل] روید هنسشم نالوا هدقوجق كلامرخ هدننزو ربما ( عیلولا) ردنعاجرب ندنس هلببق
 لاق رونید همش نالوا یدازوا نوزوایسهجالا هدننزو مظعم( علولا) ردهنسسانعمقلوایدازوا نوزوا هحالآ

 ردهنسانعمیتموقیلا جدوب هدننزو هلعافم ( ةحااوملا) یلبلاذلاطتبسایا عیلوت هيف ناکاذاعلومرولو نوذرب

 ]| هدننزو قاتا (عالتالا) ووشد هش ندباقوتو سبح ی هنسسنرپ( ةعلاولا) هتسسباحام یا هتعلاوام لوقت

 هسکر



۳ ۳ 

| 
 يلا مشر وص (مقاولارمسنلآ) ردندندح نابهس نب مقاوو ردیمسا كنسرف یرْفلا مشج نیذعیرو لضاح یا

 ینزدانت هل فلواهدنددص یل وق هک ًایوکز دهیکاو کت روصرب هدنتروص سکر ہد زف قن تاشن تومور ||
 هلغلوا هدنددصقجواهک اب وکر اط رنو ر د اک دنشاذح كنروص یرلک د درا طر مسن سواوا دننه شفصف

 لایح هیح انج ر ساک ت اکے جت عقاولا رسنلاف طلا قاولارمسنلا دیصتب رقص هللا فی هنمو ردشلبا طب یتزادانق
 قعمارغوا هرزوا ظارفا هدلاتقو كنج یجدوهلب رم سكك ن هزمه/ عافیالا) شعت تان برق را طلارسألا
 تعقوا لا قب ردهنسانعم كلا اسا بوبکچ یی وضر او مهلاتف ین غلااذاءادعالاب مقوا لای ردهش انعم
 لوصا قفاوم هنیراماقمو هبتزوهش  هدرب قتاخاو كنهآ قسوم هدنزاسو هدنناوخو ءالا تکسمااذآ فضوزا
 هنیری ولر یناطاو تارقن هکر دندنناحالطنها قسوم عافبا هدراودا نف ردلمعتس هنسانعم كلی هزاغآ هناوصاو
 میلس عبط هقشب ندزاودا نف دعاوقو وا مغقوم ىلع ءانغلا نالا یناذا "غم ا مقوا لاير دتزا بع ند ةموق

 عفاو لس هت زو لفت (حقو لدی دا: اقر ةد زو نش (مقوم)راتجنو ةا رم مع و
 تاور هلا هقالعوب و هرااذا رغ لارمظردلا عقو لاقت ر دل عت هنس انعم رأت هلتسانم ول ردهنسانعم كيردتا

 هپ هناطلس رماواو تاورب هدعب ردردصم لصالا ق رونلواقالطا هناشن نانلوا مقرت هنسهلوقم تاکو رشاشو
 ءارزو مصوارنطو نوباعه زمخ نوهعبدلوا ارث انرادمرردشعلواقالطا یهاشداب هناشن نانلق هدیشکو عضو

 راجو ربخ میقوتودنبم یل رو رسا هد كروب زاجمیقوت رومسلا لاق هنمو یک ماکح ءاضما نالب زاب هرات
 نهببتف هکر دویأشنمكتو وردنرا بع ندنذوفن كن رما رب رفتوارب رحت كمدآرب رو رسو حرف لاک عب رد تک
 ءاول ج دلوا هلکبا لاوس ندنتفیقح كرورسو حرفوید رو مسلاام هدوسالا نمیکو هدنصاخ سلح نگر سم

 رادنانسع أر دارذنم نی نی صح نالوا شل مصاح هدعب یدلیا اوج هل هرقفرب مسلا ىلع سولجو روشن
 راج عیقوتیسا رب و دید ءادعالا طحو ءایلوالا عفر مثهالانب هللادبع هدعب یدید ءانقلاب سرفو ةعساو یا ءاروق
 هلي هرقفالاج ینانفوالاج یتیغو الالجیپلق الع جوز نوتاخزر وردشلبا مسریءرففوب اوم هک یدیدنفانرماو
 قواو هيلع كنظ یا هیلععق و لوقت ردال,عتسممنسانعم كلنا ناکو مه وتیقوتو یدلبا رو مس ۳

 فیسلا ىلع لقبصلا مف و لاقب رذ هنسانعم كمز درك ے کج دن رزوا دی تار نوجا كلبا نیکسکه اچ هسنک نر و
 اوعقو لاش زد هنسانعم كلبا لوزت هریزب نو" تعارتسا هدلبل رخ رنده لون و هد بم هتعقم هلع لق د
 ردکع روقرهو دلاقیرللوق هکر ولواهبش دکعروت قرلکدند فقلت هکر دهنتسانقم كع رو وازذر واوسرعاذآ

 یغنرط كراوط شاسط عیقوتورولوا كاع روب لر هرکی راوقون س فیقلثلاهبش یشماذا لسحزامقو لاق

 عق و لافي ردلنعتمهتنانقم كروس لولب هلولب یابن هلی مخ یماغایفن ب باو اعاد صا دوج
 همدا شمارغوا هدیادشو ءاالب هدننزو عظعم ( غةوملا) اةرقتما هنابن تن ًاطخاوااةرفتماماصا اذا ضرالار طلا
 رونسلوا قالطا هلوبنالوا شع انکجقوخ هلغلوا هماع ولسمو ابالبلا هتاصادقناکاذا عقوق لحتر لا ترو

 ناضب هاب هاب هرب نکرزوب هد نزو ثدسح (عقولا) ةعقنملاةب ورضا ةعقوم لاصنو عقوم لصت لا س س س
 كلا هشیدناو مهو ندنشباک كن هنسنرب (عافینسالا) یطولا فيفا ئا قوم لجر لاشروشیذ همدا
 فیسا قوتسا لاسقب ردهنتسانعم قفاح بولکیقو یسلتب كجلقو هنم فوخاذا هعفوتسا لاقت ردهتسنانعم
 لعفت (عقوتلا) هنوکر ظئنااذارمالا عقوتسا لای رد هن انعم قلوا رظثم هنعوقو كةنسنر و ذعهلا هلیتااذا
 هدننزو هلعافم ةعقاول 1 هنوکر ظنااذارهالا قوت لا فی ردهنسانعم قوا بقرعهنعوقو كىتى ىدۇ دانو |

 امطلاخواعضاباذا ةأرلاعقاو لاقي ردلمعتسم هن انعم كليا عاجو هیزاحاذاهعقاو لاقي ردهنسانعم راخت
 ةنسنر ومولاذا سالا بارلا ند ةعاكو لجرلا عكو لاقي ردهنسانعم قوا یامورفو علل ةدننزو هقانق ةعاكولا) |

 دیدنتسن کو نیتموكي ہد شنزو ریما (عیکولا) دتشاو بلصاذا*وشلامکو لاقی ردهنساضم قلوا ك و قاق

 بلق لاقو هننطب قشف ثمبلا يد ی ءاجاک نیستم دیدنش یا میکو سرفو ورفو بلق لاقب زود

 || الج هنسولمانقو یکروقارب دن رزوا كن آهک اب وکر دلمتسهنس نعمت هنیقب هدنلکشقجهرواهیهنسنرک بوک

 ]| كولب لولب هربر روت واعظقت هکبانش تعطقاذا هرفاخ ةراخعا تعقو لاقى ردهنسانعم قمرا تو دقرمشاط

 || تزنک اذاعقومرپعب لاش زود هی هود نالوا رشکی زر و ادجو رغاب هدننمصو للذم یا مقوم قرط لاتقن
 | رود هروامان شا وا قبقرت رلکجو داد یا قوه نیکس لان روند هغاکنیکسکش هطیبو ہیلع زتدلاّرانآ

 تّوق لاک؛روک کوب ناشیعم نان ذاو نارصبت نانیغ لبق مسیکو بلقوا نیم قو یا مو ||



 | مداندبلا فخ ووو لزناذ| ضرا ارت نعري طلا عقو لالشب و دلع تشم نع س انعع قوق: شوفو طعس لاقنالو
 | زوبض (عوفلا) دف چىچ وا ىلع هدب عقو لاعقب یک لا طوتم رها نت لوا ن ایش و

 أ كشۈقۆدجونىاتبب هل شک كو او (تەقلا) رونید هراشوق نانوف هریداوخا هخ اغا هدننزو رک (تولو) هژننزو ۱

 | دشت هتسن در شوا هینوکبم ثادبفاقو یه لواو ( عقولا) ةعفولا نسنط ها لاقب دونی هنشوزوف هنوکر
 ركن راوطول یلنفف ول فنون ئر لو نمف و طظ ی لپ دف اطو ۍلیدزتاغ هیاذن بنر

 ۱ یزد درج لبسکو ب كغاطو هبیمض ة دشیارطلا غقوو ها درفاح ملقو تفند وقتیک ۱
 ۱ اش« انو تفنکر ونک یدعفو رولوا بفضو هدولب نالوا هقفو دوخت نالوا هرزوآ كمسوو

 توس اتو فنری جد را عقو لایق ردلنعتس هه اتع تلقک هلثعرتسو قبقرواعنمطمیاغقوو
 | ات نانا هی لتصتلا تعقو لوقتودقلاع نوجا كم اکردهنسبابلوم قلاچ قاگهنش اطیکاس# و

 ۱ کۍ رکه لبا ندو عافو تی وکاذا ریعبلاتعقو لوقت رد هس النيم عصب جاد هرزوا یراق کما كلراوطو

 | یدرفم نونلواقالطا هرلشاط هلنتعخ )لقول عقولا) مهلاتفق غلاباذاو دعلاب عقو لاش رد هنلسانعع كايا شازغوا
 هل وانلاب یعایاووحاذا بارلا تانبلانم اغقو لجرا رلاعقوا لاب ردهتساشعم كم ون قاانيلا و ردهعقو

 ۱ اتمقولا] ةراخعاو ضرالاذغاضنم همانف م یک لخب زا عفو لاسفت دهن اصنع قوا عور توبقرغشاط|
 ۱ قىش ران بوفاوصیزخ هاب عازم هل زر یه کا مدکلج ار دتر قاب لینوکس تخافو وا ۱
 | هکعروشود هر هد هعفدریهنسنزبو همدصدعب برطاب هم چو جو ةو لاملش جن ترنم
 1 شال تیقول الود 3 ةو لکا یا ةضفولا نیو ةب جول ا لک ای نالبسف لات م تنو ودنا وتمتد

 ]| تازغزاۋ لناوصیرخ | دخبر هدننب رکض یکیاردعنا ندنلو |یابیلغم تاهروب نم ةعقو (ةعق اولا )مدل نزو |
 || عیاقو ةننونولک میافو عجب تن هعیقوو كن هخقاوو امج” داصم یا ام[ هداوو ایهنعیقو تدهش لوس قترولبنبد
 قكل روغ هسفرکو هد س نشروا ندنغۇشجامزخ: هکر دتل هدنظف) هعبقو هعبقوو اوز جن مان ۲یا ترعلا

 نیوضرونبهدنآ هک زو نشيد هروقج نالوا هدرارپ زود صاب و هدراغاطهقیقووب یدینشعد ردنتیط ها !فاق لوح ||
 ۱  لهسوا لج ف ةنرفن یهو ةع نقولا ءاعنم ضا لاشرواک ملاقوو هلت لو او زولک + عاقو ینجج "رولنکرل
 ۱ ةخقو قاوعقو لاف ردل تس ههنا نعم تبیغو مذو لصفو روید ةلا فو كن و: بلا ته عن دنس
 ۱ كب ارت کر ونید هتضرالوشو ردل یعبسم هنساسنعم تیغو لصق کز ولوا ندنظفل عبو ?PY یا

 ۱ | زوشواق از هظیدش هثذاع هعفاوو ءاملا فشتتداکنالتباک اذا هعنیفو ضر هزالالقب هوازن وض هلل واز و

 | تاولا تحقوادا یلاعت هلوق هنیمو ردن دنساسعسا تمایق هعقاوو ةديدشلا ةلزانلا ىا ةعقاولا عونبانصا لاتقناا
 ۱ کو دهه کعذوم هلی كب ( عقاولا) عاحهسیا هاو لجرلانیعب روئلوا ققالطا مدار دانا هما اقوم انفلا یا

 | نتو هی رمسکو یتخفكفاقو یتنفلپم (ةعدوملا) هطقاسم یارطلا عقاوم هنموروشد هر هود ودناکتیسا
 | كاخاطزب ردهدشنزو هلحرم هک هحقومو هیلعم جم یاارناط) رد و وشک هر نچ وق لنوقردناکم عما
 داران رس هر مسکن ( ةعقبملا) ردیدآ عضومر هدنندب ةر نم هدم لبا ماش هلبص هینب رفصم (غفیولا)زدیذآ

 1 شبا عفو لقب زیا ةخنافوطو هعکچ كلوبن و روشدهجاغا نیلاق یکقرموط یرلکدن خوب هدنزوا |
 | ردشنخ هردنکر وئلوارییعت هدنک هکر رزود ندزاخجاایروقرا هکر وب شد هنخاروتوا نیم انتو ناغطونق طا ئا
 | ىي هدتشزو ربما (عیقولا عبقولا )رونيدهنشاط یک نوزواو یزابلاهفل اب ىنلا مضؤملا ا یزابلاذغقیم ةذه لاق

 | تند عوقوه زويد هنغنرطراوط شم 1 هلقفرشاطو عقیل چوقوم یا قول صت لا روغن هلا نشب هدنشاط |[
 | رفاح لاقت روند :هنغنرطراوط شما 1 لدغ رشاطسذوب (عوقوملا) رونشد هركب نیکچكيج وضو زوتشد
 ودوما ضد و دیداوصر هدنس هح ان هرمصب عوقونو هلتفرو هتعقوخ ةراماهتنا بسا دقن ناکاذاعوقونومیقو

 كووک ذی دو هانی (عقولا) راما غاد هنوکربزولنصاب هرزوا یزاقچنا یکناكلرا رج هدتنز ماطف (عافو)
 0 هبلضماقولا هنیبیاعقودنکمآلاش رو روشد هزر كرو ږوب نالوا کچ لای غنچه نهم

 || رکی ندعس هلزاهف (ه فوز دلدا لنج بعشر( عقوالا)ردقملوا هغاقولا شب نالوا باوص + هروکهتنالخ رای
 ندنا تیفو لصف بویللد یماناس اد هللاسهپ هعافولاو) هدشزو دا بش )€ عافولا) ردیمسا نطق ندنس هاب

 اغار دىم یمالغ لرفاش مان قدزرفعافوو سانلا باغ ناکاذا ةهالتو عاقو لجر لانش زوشیددمدآ ناب زدن :

 .عفاو"یش لاسفب رود هش نالو ع وقو (عفاولا) یدیشلوا بقلم هلکلیا قلب وکدب هدنسههجاوم كفدزرف |
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 غضیلهسآر نضفخ اذا هنکرو ریعىلا عضنا لان ردهتسانعم كنک آهبیغاشا شا نوجا كع وص هننوپ كنهودو

 هعضضو لاقی رد هنسانعم كلبا تسپ ین ردقهیا لخ د هنیسفو بسح عب كلبا مئل دآرب (عیضوتلا ) ةقنع ىلع همدق |
 ها عضو لا قب زدهنساضعم قعاب همابق بويل هدنکت هزکصندقدلقوم نس هلوقمهقرخو هبجو همالااذا'
 ر د هنسانعم ك مزید ېک فتسا هدنسهوب نوجما قمی زوکی ترا هطروع شوق هو دواهیف نطق عضو دعبا ب مطاخا ذا

 لاقپ روند هپفنست شاک بولب رقبا هدننزو مظعم (عضولا) اهدضنواهدنراذااه طی ةماعنل ت عضو لاقب |
 || ددهنن انعم مک بورق یرللاد كحباغا هک ردذوخ ام ندرعش میضوتوب و مطةمرسبکمیا عضو ئش ||
 عضو قاری رقبا لبامتو حرطهفرظ کیا یک یراق یس وزهك ر ونلوا قالطا هک نالوا لک تخم هلعبسانعوپ 3 ||
 تب یاعنضوت همالک ین لاب ترو نخ اک قلنطا کعقتسهریغ حرطمیا عضوموه لانسعب هاوا ردیا :تکرحو ||
 قلوا دیعب و عشاختو يللذتاذا لجارا عطاوتلاش رذ ةن سا تعم كمروتسوک ی لقعلاهدننزو لعاضت (عضاوتلا)ا

 | لو دکوا بودا ثب « دصوصخوت ه دتنزو هلعافم (تعضاولا) دعباداانتییام عضاوت لاعب ردلمعتسمهنتساتعم ||
 || کدااذا لا عضاو لاب رد لبعتض ها سام عیب کز اتو هنهاراذاهعبضاو لادقب رد هتنیاضعم قموق
 رخ آ اه دحاو هبقفاواذارمالایق هعضاو لا رد اهنا اتن كليا تقفاوف هنر كاهبنکرب هدنصونصخر و

 (عاضیسال) تیر ىلغ شم طنو لار ىلع نفت یا یر كاوا له لوقت رد هنسانغم كاب عالطا بیکار |
 | هلي ديدشت كنیعو نغلو او ( حول بقا یا هم عضوا لاقي رد هنسانعم لا بلط ضيقت اه تهی |[

 | عیلب یا عوعوببطخ لافب زود هېیطخ ر وتحس و غیا عوعوو هنسانعمیوآ نیاروندهلاقچهدننزو دف دف (عوعولاو)
 [ذعوعولا) هنسانعمنابدید رو هتبزوکو روند همدا نوب ټو ضیعضو دون بد هب وکاتو هنس انعم هزافم روند باب و |
 | بلکلاو بث ذلا عوعولاقب رد هنسانعكموروا یمسق لاغج وك وکو دروق هل اواو( عاوعولاو) ینزو هزاز |
 | ینقو رتیدآ عضومر هعوعوو هنوصیا هعاوعوو بثذلاذعوعو تمم لوغو تاصادا اعاوعوو ةعوعو عولاو ||

 | كنونو نيج” كناهیسهلک انههداروب ا هعوعو لاج نع انهو انها لئم ا هنمو ردیدا لجررپ ندنس هلق هل طظ> نی ||

 | تالس نسزکآزوبزرم لئراضعب وردناکمو هعوعو لاتنججو ردکعد اهنع دعبا ردلاد هدیفبت کرد هلی دیدی ||
 | ندنلببق سارا عخوالو ی لکس ی رایذبدرونلوا برض هدرب تی دا تالابم هی ةنسیسن یررغ ن كنسارولو ||

 ۱ رد دنلیق لاج هنا الخام ۶ش لکزون زم لثع هک یدید دیزولاردکعد ردناسآ یتنادعام ندسأآز حجو هکر واوآ

 پرت هرللحاسنس هوا هدنماللس ندنننه ك آهک لو دیعب ندهعوعو لاج نس نس ردکعدریفحو لاهس للج
 | مرد هنتسیاسنعم كمروشود هبارطضاو شروش بور وشالت هسان هسعوعوو رواوا کمد لبا تالاب هککیدلیا

 | نالوا رزوااغوغو ةبلغو یلغج لوقلع روند هب ناسنا تعاسجب عاوعوو مهعزعزاذآ مولا ع وعو لاقب
 | هنیسهطاع تاسانو راذهم یا عاوعو لجر لاش رونید هزاغوب شوب وکه واب و قاشکب و رونلوا یالطاهتعاجچ
 | ردیدآ عضومر و رونلوا قالطا هنعجودرفم هن سا شعم نابدید رو شبد هب یزوکو روند هنساغوغو یلغجو
 | موق لاقي رونی هزل هسک؟یرجوریلدو ءا دشا یا ع واعو مه لاقب روند رامدآ ۍوقو دیدش لب سک واو (عواعولا
 | هلتبسن یاب (یعوعولا) رونید هزازا.تهش ندیادادماو هئاغا لوا كا ندنارواکنحو ناریلدو ءابرجا یا عواعو

 | ىف واو (نعقولا) مهش فب رظیا یعوعو لجر لاسقنرونبد همذآ فب رظیحاص بلق توفولتاتهش
 0 ۱ .زونیذ هنجناقیط كنب زعا هشنشو رووکب ون وق شتآه نما هسک نافاب شذآ هکر وید هی روا لوش لینوکس كنافو
 نعیفول) روند هنج اتقبط هشیشیخدوب هدننزو باک (عاقولا) روند هپ دفوکو ءدبسشاروا ندنعوبچامرخو
 | رداطخك ٤د دمیقو هلفاق روند هب هفوکو هدیس شا روا ندنراپ وجامرخو رونید هجاقبطیخدوب هدننزو هنیفس

 هلنېتخف (مفولا) روئند هنس هخنراب نون كچ هروس نارطق هب هود زوب او روند دنب هرواچ كعلیس لق كلراپناکو
 هلب رجس واو رد ناعفو عج هعشیا ٌدعفوو عفو مالعلاع روند هناوج ون یحاصلا و لاب هلا( ةعفولاو

 باس لاقب وثب هدولوپ لوم ان یرومغلو مفترم یا عفو ءا لاشن روتید هاش كسکوو هدننزومفر (عفولا
 | با نی اعوقو*ىشلا عقو لافب اد هنسانعم كمشود یخاشا ندب رق و هدنتزو ع وجر فا( وقول) عبط م ئا عفو
 هلوق هنعو زدنرابعندنلوصخ كن دامینیدلوا نمضتم ردمقاو هد هبنأرق تابا هل وقلا ع وقوو طقساذا ثلاشلا
 هنسمانعد كکوج هودو تنتیا قلنا عقو لاق ردلبعتضم هنسانعم توبتو بجو یا مهیلع لوقلاعقو یلاعت
 هرو تضب راذا تاودلا تعقو لانش ردلمتسمهنسانعم قاب راوطو تکرباذا لبالاتعقو لاق ندلمعتسم
 | لصحاذا ضرالامییز عفو برعل!لوقت رونلوارببعت یدشود رونغ هر کر دلمتسم هنسا نعم ق عامر وم غلادتنا
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 | ندلحلوا دعب نم بونلوا تیئاصصختهناوبدورتف دتااباواضقرهکر و ید هنرراعسا كن هی رکسع فنا ط ل وشو
 | نکل فرصتم هرات هچ رک بولوا یسبهاپسدعاقنابهفاطوب راهو ازا تم زعهیازغو كنج رب و هفرطر و جو رخ
 | ثدنتالصاح لح لوا یرهفولع ردرانیعمورومأمهنس هظفاح كح لو اذتصاخد وخاب ردرانلوارعسارفسالضا
 . رونلوا زییسعت تاب وپ و قارغآ هکر وسنید هلاقناو لاج ا هکر ولوادرفم ندنسه لکم ی اضوو ردوا هلاحا
 | ةفئاط ن اسنلو | باصصتسا هلیقب رطنهر هک یدیاهفئاط لوش رونلوا تبسسن هبارسکن الوا جت هاشک عیاضوو
 | یدناردیانییعتدروب هرانآ یبیضارا صعب نذن دالب بودیا نا پت رآهرزوا ظورش ضعب یرلنآ هکراپدبا هدنزرط
 | زدشلوادراو هدشدح تل عباضوو كارشلا عیادودسهن یایمکل وشارد هلبمسک كم هک ك لما عیاضوو
 | ناسمههدهزکک لما زس دن یب یا فب رش یانعمردناکز نالوا عضو هن زلک الما كتهروکن متع اج دا یخ
 | زلیا لیت واقفنلکت هنن هزمس هداازندرانآ زردبا فبظوتو عضو تاکزیزا دقیز کی دلبا عضو هنک الما نيلسن
 | ردهنسانعمقدالئوا یراقلتواروشنالواهدننهروحوصن مه هو دیخددوب لب یسک ن هزمه ( عاضبالا) ردکعد
 | لبالا تعضوا لاف رد هنښ اعم كم رو هلتعرمس هودو حزبت مو ءا ا لوح ضا تعراذا لبالا تعضوا لاعب

 | اهیفرشنخاذآ لوهحلا ىلع هراس ف عضوا لاقب ردهنساسنعقمارغواهناب ز« دنراجتو:اهرسیفتعرسا ادا
 | مکنالخ اوعضوال لاعتهلوق هنمو اهنعرسا اذا هب ادلا عضوا لاق ردهنسانع«تامردشا هلع رس بوتل یب وک مو

 هينسبقوص روید راهو دل وشهدننزو هنسحم ( ةعضومل او عضاولاو | ةعضاولا) عب یسسل او دع) | لع مپ اکراولج یا

 | نایلتوار کش یزاکدیدهعضو ون, دهژا زچچهعضاوو ردبدآتلابار دن عضاوو دبقکهربیریغ بویلتواقالتواروش
 | نالبدالتواقالئوا روش هدنزانکو صاّماد هعوضولا ةرجاف یاهعضاو ةرعالاقن رونیدهبیراقیسورو روئ.دهراود
 | هرکصندقدلقوپ بولکهنک هدعب لو دیا ارته د قالتوازدنوکی رانآز انا وچ هکر وند هر هود لوشو روند هر هود
 | ا راضعب ندهرکسص بویلوا رداص ندب وبن ترضح فرط هعوضوم ثیداحاو هلوا رار دیک بویلشو هن
 | عوضولا) هقلتخیا ةعوضوم ثیداحا لاین دنزا بع ندهبذاک ث داحا یراکد لیا تبسنوعضواءازفاوابنک
 | لیل دن نست یدنکهسکرب یکروک ذم عضو هل سسک لداض (ةعضلاو) هلیعف لداض (ةغضلاو) هدننزوخوضو

 | كداضعضو اپل ذااذاذهیف عضو ةعضو افوضوواعطو هلن نالف عضو لا ردهنسسانعمكلیارشو |[

 | ردهنسانعمقمارغوا نیز هدنرا تیکه عیضو هل رسکو یف ادا هعضو رکن یس کرد هنسانعمهعضو هلرحتف
 | لجو لچوک عضوب هتراسجت ف عضو لاقب و نسخ اذا ةعضوو ةحضو دعض لوهجلا ىلع هتراجت ف عضولاقب
 | طاطا یا ذعض هبسح یف لا فب ردهتسانعم تناندو مول اقبالی ر سکو هلی لداض هعضو بارلا بانبلا نم
 لایق و مؤلاذا نیماسخا باسلانم ةعضو ةعض هبسج عضو لاسقب رولواردصم هدانعمويو ةساسخو مولو
 [فعضولا) ردیمسا كتوارب هببشهمادوخاب لرهشرب ندنعون تنابنروش هلیحف دا ض هعضو "مم اک رغ دعضو
 | هکر دهانعدوب حد هعض هک هست رونید هنن غوقو هغموق ییهنسنرپ زدردضم مسا ندنسانعءمضو هدننزوهحرف
 | كم رکه کن سرید هل وب هپ هسک ندیاانب هلصرک نع ةعضلاو ةعضولا هذهرغ هنسللا عض لوقت هنمو یدنلوارکذ

 | هامورف هسکرب هدننزو هعانق ( هعاضولا) ردکعد یوق هلبا شیوق هقشی رب هکه لبا لیدتهرخآ عضو نعضووش
 | هیهنسنربو مولاذا سما ا بابلا نم ةعاضووذعضودعض لجزلا عضو لاسقب یک عضو هعض رد هنسانعم قلوا
 | اتیعدیا هعضوناکاذاروب زملا بابلانم هعاضو نالفعضولاقی ردهنسانعم قلوا هعشانب هلیساع دا باشن
 | هلتعرمس بوک ارب نشاببولاجهنهکج ینرالوبو د یکم ضوویدناوارک ذکر دردصمهنساسنع+قع وق (عوضوا )

 | عرساو هسآز نماطاذا ثلاشلابابلا نم اعوضومو "اعضو هتنکح رغبلا عضو لاقب ردهتسانعم كن قردشوق ||
 3 | عوضوم ءرادو عوضوبو زساخ یا هرات اف عوصو لجرلاش روشد دمدآ شمارغوا.هنابز هدیرانو ۱ ۹

 | افلا لتعمردناکممسا هدننزو ساحی( عضوملا) ز درا عضوفروب (هعیضول!)یولو (عیضاوملاةراد) ردراءضومررب
 || لوفت ەنموروتيدەو کک وپ هنسنرب رواوا حونفم اضعبهلب راستعا لات باب زد هلب نک ك نبع نوه دلوا
 كواو (عضولا) ردهیانکن دکمد ر درکیاجیبح هکر دراو یربكنآ هدینو رد قی هبت یا هغقومو هعضوم یلذق
 ةأ لا ثعضو لاقب ندل نسم هنسانعم قدروغوطرد عضو لبصاهکهلیموهضم دیقوفیان( مضتتاو) هلبختفو هل
 ۳ ضیحهدنرهط مت ارخاوا نوناخرد هلنېتمط هک مضن تلذک ضنو عضوو هتدلواذاضتواتضواهلج
 :ةطبطالبقمقاهرهطرخآ ف تلجاذاامضنواعضتواعضو فر لا تعضو لا ندهنسانعمقلاق هک دتقو طب رف
 : هسج ی طك او ہولاذا لجرلا عضد ۱لاقیردهنس انعم ین وا هیامورفو مي هسنکرب ی دوبهدننزو یافت ۱( چ اضنالا]
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 هن راک تاور بس مشو و هدعصا | لیلا عضو لاتی زد هنسانع قرن هغاطو  هطلخ اذا ثلام!بابلا نم اتعشو || حس سس RE EN نا

 ۱ (عاشبتسالا) همت تردعصاذا دلم یفرفغلا تع شوا لاحق ند هناء« ىغا هغاط نوجا قمالتوا نویقوالامو | انيمذخااذا لی شوت لا قہ زد اس انعم کات قار هیاص هنلوصو هنغاص تغاظو | هبرنکیاذا هنعشوتلاسمب || ردهنسانفم کال تک اهظآهدننزو عفت (عشوت) مال بیل اهخشو لاف ید هنا ن قصب ینسزاشن ال | هلاقصو جاصو ةبصةلا فلم ديف صضخاو ماهمالاعلع يباب لغلارادیناوهوا هفدندعب هقلاذا نطقالعشو || لاش ندهتساننعم قڭوص هپ هروسأعه هد دقدالوطهفمرپ هحرسسو هخمربساب یکیلنیا قج هنلوا بن اوقلج | ردهنسس اسهم قراص بوزو دنوچا ك مر هرکصادقداجالخ خوم و هل اب ون مو لاقیرددن بنام | با شب هال /عینوت) تره رابجنال شو لات هدتیاخب كس ج حان ل سکزم |عانیالا) مالسلاو ةولصلااسلعو نیت ىلع ر دروکذ م هد یرک نارق یرامضق کردیعسایبحاص كنیراتریچج |[
 (عصولا) عیشولا ی عیب قسااذ لا شوئما لات دهنیصانیم كرو ص بوروط هو دیو دیو |
 | یعج ردب لک دیار عت هتکسشا هدیکرت هک دیدآ نو تاپ شوک دناجسبسهنپنیتقو هلینوکمب لداصو هوا ||
 نیجخل# یوخو لول ار خوغا ییدلباب هفضو یهو دتلرعاشو هدو نغرولکنامصو ]||
 كلبا ديدان یی هنسنرب ردندهل تان ر هنرام ص م ن دنطفا عمو یس هلک ن جمد عقار هدب 8 بوج یصح نفی |
 ندهب وت یوخو ردهتسانینعه قمروط كيلنکو وكل ہک و ردیضام ندنسملءالیلقا یلولقاو ند ,هنتساتعف ا
 نکرروتوا ك هود دارم ن دش و ردد نعانه م لب اون ب ومر شقص ه".رناپ یراتناوق هدقدروتوا هکر دیضاام |
 یندهنفثهب بره كران وپ ردیساس هزه نالوا هدنسکوکی سی ربو یرازوکرید ترد هکر دیسا ءا شب نالکه ||
 ۱ قر هی یتراقثلوف هلشیاسعو تتعفر ی هود روتید هب هظیلغ ضرا لیګ كی بوبجو دولک تانغ ئچ روند ||
 نکل ردنا فو خفیدوارروناب رب شراش اط لق نالوا هنر ك ینا: ندو چ لاک هبا ی مخ تانفو پوکوچ ||

 تاسنفللا قّرفت رد هنسا حم قو فنر ددوام ندنلففل عوض کر یقلوا نعصی هلي دلداص نالوا باوص هدنب |
 دن رای دلوچ فاد راب روبهحرس هلتعقف (عصولاو]-ةدخنزوا ما (حیضولا) رولوا هدنرب دقت بوب چ اینجا
 ردندنلیبق ةمرکو دنز یب اید ةراتعوب اهراغضو ریفاصحلا توص یا خصؤلاو:عيلصولا عج لاسفب نوني
 هدنرانزو دعقمو سلحم ( عضولاو) ؛هلبنوک س كداضو یتفالواو (عضولا) . یدنلواناسیب تاعخیلاپ کهن |
 اعوضومو اتعضومو اعضومو او سل عضو لاقب ندهنتشتنانعم ندا میم وق هد نرو لوقعم (عوضوالو

 هطح ذهن عضو لاسقب ردلبعتسم هنراضمیقلیعاشاندنسهبترمو ردق,ییهسکرو هطحاذا ثلاثلا بابلانم |
 ۱ هیلعام ضفنا هجرغ زف مشو لانتب ردلمتسههنماتبننم كجسک | یکج هو هر ادقمر ندسپ ابو هزدق نم
 ردهنسانعمقمروا نویی و اهلذاذا ضو هلفننالفعضولاقب ردلبعتسمهنسانعم كلیاربقصتو لیل دن عضوو اتش

 رد هنس انهم كلنا طاقسا ندشوبب لهنکرتوخآدوخا ندیدنکمدآرب یچوضرب و "ایضاذاهقنوعضو لاسفی |
 لاقب ردهنسسافضعم كمك هلتع مپ بوک اوب تشابمود خوضومو عضوو اسمطقسا اذا دنع انا عضو لاقي |
 ةقاسلا تعضو لاسقبو رداشلبهگطتضق نس همت شاط حرا حرتلاو هس آر نمابطاذا نمک یعلا عضو |

 (دعیضولا) ابعیضو هلعح اذا هعضو لا ردهنسسابتعم كليا تس یردق تمداربو اهنیسف اتع سادا
 قمالنوا هداروااسعاد بوی هر ئرغ ندقالتواروش نالوا هدنفارطاوص یف هودرد رلضم هلن يعق الواو

 لوقت زولوا یافت هدانعموب ورت لو ءالالوح صج ا تجر اذا ةعیضو لبالا ت عضو لایقب ندا ھت سام |[ `
 هعیطو لوهجلا ىلع تراست عتضو لاقب رد هنساسشعم كليا ناب زەدنرا چتو یر اات ہزاا یا لب الا تعضو |
 لات روندهدع اضبنیف نانلقلى زانو طح ندەنام هرسو هن بس انعم ضج روند هزو روش دعي ضوورمسخ يا

 | ندنریم تناسو ۶ لا ةعزانیا فعیضو لبا ل اشر روسنیدفر هود نایکج هغالتواولتطو هط.طج عضو نا |
 | نانبطلسلا هنخ ًانامیهو هتعیضو نالف یطءا لایش روشد هنسهلوممراشعاو موسروحارخ قجهنلواذخا
 دونید هیننکنالو اقللوغواونالوادودسه»ند هلیقرخآوندیااع دا ث بش هنبسن تا هسکریو روشعلاو حارخا نم
 | ینجا هک اوکه را مم رعبشک هوا بونکمهنسنزاادهتمک> هدنآهکر و شد ها تکل وشو یعدیاةعیضووهلاتب |[

 || ادب یکهالوب وال بوق اب هزکصن کو دیادخب هکر دیس ماسمظور در ردعیاضو یچرددشقلو عضو
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 هری
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 | دمو هروکه ناب كح ابصم هکر د حراشرکذ یس اکردهنسانعم قل واع اسو یعسق تآهعسو هقیطاامیا لاذعساام
 ۱ ناکا عسو لاو تلاذلا بابل نم ةع هعسا عاملا ءانالاعسو ناق د رددراو ندسماخو ندعباربابو ندئلات بان

 0 یالذف مسا نډرا نویو سماطابابلانم ناکلاعسو لاقب و یدعتالو ی نسل او ی موقلا

 هوس لاک لاق روند هب هنسن شنککو لو / عساولا) + هعسوو هعس عضوملا ق لامي هدنبزو هفرع رد هعسوو

 كنالعو لج قحترضح نالوا ءاطعلارشکی اکی ناسحاو ءاطع هت الوت سم عب جندنتبب وب ر هاکردعساوو قبض

 یعوتس ییایشا ةفاکی جرو لماش هناقولخمیج قزر دوخا طیح ییاشاهلج یلدوخاردندنساتسح ءاعسا

 هقزر مسو یذلاوا ؛مشلکب طبعا الباب یذلاءاطعلارشکلایا ملعمساوهللاو یاعتهلوققاکر دکعد

 ۱ هلال تاکرح كواو (عسولا) یدنلوا فالتخ اهدننبخک فرش ن اح عساوو ءس لک هتجرو هقلخ عیمجت

 یکه عسر دل عتسمهنسانعم تقاطو بانو ةدمل ایا عسولااهانموه لاق ردلمعتسمهنسانعمراسد و تو رثوانغ

 مالغلاش روند هراکتمدخ كاالاحو تسج هدننزو ی می رلا) یتقاطیا | قعسو یتسویف سبلوه لاب

 سرف لاق روند هلا ندرکس قریلحالوق بولوا شدکک, یراعدآ لوق ىلع هلهدنود رکوبو بدنیا عاسو

 ناکم لاق روید هب هردنسل شنککولوت یدو هدشزورمآ (عسسولا) عرذلاو وططامس اولاواداوجایا عاسو

 ةعاسۈلا)ردیدا كيوصرهدنند مشقوت هلن ادغسونب و روشید هنا شیکت یرلعدآ دوخا 2 و "و و قیض دو
 سرفلاو مالغلاعسو لاعد رد هتسانءهفقلوا عاسو یعسق تآ تذکر اکدخ ةف كنس ( هعسلاو) هدننزو هعانق

 ودیسا نانذربمی ر رديت ا مسا هدتنزو 2 (عسي ١ اعاسوان اكا ذا سماللا بالا نم ةعسو ةعاسو
 ضعبو یکد زب رملوالاخدا فب علف رخ ھنن .راظن تو و ردشعلوا لاخدامالو فلا نالوا فعل ف ورح اکو

 ]| ماما روک هتناا هدزاض»كفاوم ردنآرق اسکو هرج هکرابذلماتأرق هدشاونع عسبللا هلمالیکیا ءار
 زو ةلعْلوا عسو یلیصا لوق ىلع یدنا سد لصا هدش زو مهردب رع ضعبلادنعو ردفرصنمر فرد یا

 درو كفلوم هکر د جم رادتسهفنلخ تامالسلا هلع سایلاترم طح هیلاراشمو نوعایلع ت تعسو یدنالعد

 ارض وش هکر دف قازا لاش هدهیفن كاذک هب و لوق درک قاو هدننزابع درکه راظن لع لخدبالو
 8 ردهنسانع» قلوا یحاصثو وان نیک كور (عاسیال)# اکرام دن زل ان ڈیل ولا تبار وک رولواتراشا
 ةنانعت كاتا یخ ابضناماسو تورتو نوزداف ءاینعایا(نوعسولاناو)یلاعت هلوقهنمو هعسادراصاذا لجرااعسوا

 ةقبضادضدعس و لاق ردهنساشعد هد قالو هدننزو لب )بهت( عیس مشوما) هانغا یا هیلع هللا هعسوا لای رفلفتس

 لد سانا قلا وهدنزو لعفت (عشوتلا) هانظأ یادی رو لاق ردهتساتعم قلف یحاص تیهافرو انغو

 قاجآ بوی قیبطتیرلنشنمنهو قمروآوا هززوا !تعسو رس هساصضم هدسلحو نضل :دبض ناکا عس و ] لافت

 قلالوب هدرانوب (عاسینسالاو) هدشزو قافنا اشنا /غاسنالا) اوخسقنا ناس اما اونون لاق ا

 ردیدآ عضومر هدشزو رسا هلا دیه نیش (ميشولا) ایشساوراصاذا عسوتساو ا لاش رد ۳

 یرلکدتو دهففس یک ترمو لطختهدزوارکرکب وژبدربضخ ٩4روند هراخ انا ةمرات شراب ندنراخ اشامرخ لوشو

 | نتراقلارا نّوصاب هرزواصحو هزژوا ینزحو للاخ ی ةمرالوا هکرولواها5و و ررشوذ هر زار اکردو راجاعا
 هکرونیدهب ولوخ یرلکدربوح ندنبرجو ندیلاع هتفارظا ناتو غابو اردنا دس هلآ نتف یرلکنید ما
 | بواروف نج اغا روئد هب ذنسن ناتشلوا سەد دنزرط ر صح ندقلنوا یرلکدد مامو رونلوارتعت حابس

 روند هنو لول ےس هلوقم هحا قو كناتفقو روند هرلخاشو لر نشود
 ۱ ۱ هخاغا نوغۇ یرافدوف فن نغآ و فو

 ۱ لاق روند هنا ین رلکدید ییاعان مرش ءزراهالخو رکا >: یی وص ب تبوصب هننسوا كن امدا نکحوص هکرونید

 ۱ 4 هتسکسو هناتناس نالب روف صوصح نحار at E هدر كسکوو فحل( ئا ميشولاب بول كال ید

 Ea را نت شد رعوهوافشواویصت لاقت زدی اشامت یرکسع لاوحابو رونوا هدنآهکرونبد
 أ یرافدراصكلساناولا لراهالحو رود هزانغ شمزوت لو لوب ةد زو بن ةعيشولا) هیلع هنم فرش

 هماق یرلذدراص جارا كراج 1 ایت كاذگرولواج اما نالت راض قول هثرزوا هزوکهک وب هکر وشد هلا هتل ندح اما

 روشد القو هعوبح نالوا هد جالا شنفوط 0 لو رولوا شنماق نالوا هرجا هروسام هروکه کو رونید

 قنارط یا عیاشو وذدرب لاش هنمورد عباشو يفجخ زود هدب هءعبشو هب قراصش ندراص ره ندگلساو ندفوعو

 هنس هحرات تواش دکار , ةدراغاظ هد زو روبص (عوشولا) غب ۳ لک يهو عیاشولاب بولا ك ئالا و

 ءيا مشو لاقب زدنسانعم قم ندشراف هلن :وکسكنشو یتفدلواو ( ؛مشولا) هنسانعمروخو روند هننوازاو دود
 ؟

 اعشو
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 ینعب للام كمدآرب عو روو هلی كواو عروو هعاروو فعضو رفصاذا عروو نالذ عرو لاش ردهنسانعم
 سماخا بابلانم اعوروو اعروو ةعارو لحرا عرو لا ردهنبسانعم قلوا فیعضو ریفح یسشاومو باود
 ثرب ثروک عرب هنع عرو لاق ردهنساأنعم كلیا تعارف بوروط و رکند هنسنر هعاروو اعاروا هلام ناکاذا
 لاق _ردهنسانعبرغص هکر دیعج كنظخل عرو نانلوارکد هل ف كن هزمه ( عاروالا) هنع تشک ادا ةعارو
 یامیرووه لاقب روند همدآ نالوا غراف بوروط وریک ند هنسسنرب هدننزو ربما ( عی رولا) رافصیا عاروا هلام

 متفونو یدیسشلبا شخ هر ون نب كلام هکر دیعسا یسرف كو رع نب صوحا هدتنزو هنیفس ( ةعیرولا) ف اک
 لاش ارد هنسانعم قلوا لئاحو زجاح هننایم هنسسن لا هل سمت یا همه (عارالا) ردیدا عضومرپهدندروپ

 هتکاذا هع هعزو لاق ردهنیسانعم قهر دروط ور کند دنر ین ەسکر (عيروتلا) رجاډا bet عروا

 ردنداعسا هدننزو نادح (عرولا اهدرادا ءا لا نعلبالا عزو لا ردهننسأانعم ثمر وج ورک ن دوص ی هودو 1

 هلاکو هقطاناذا هعراو لاق رد هتسانعم كملي وس هدننزو هلءافم (ةعراولا) ردن دج عزولا نرضاح

 ءایشایکیدلبا ع رکو یهن كن راترضح لاسعتم یادخ هلباهةالعوب ردهنس انعم رج ازو عنام 7 دیعج

 هللا مراحم نم نیعنام هالو یا ٌدعزو نم سانلل دال لا رونلواقالطا هماکحو ةالو ندیارجزو عنمقلخ ندلاعفاو

 هوس قز واط بوب هصب یبالآ *لرکسعو نوکگیدلبا منم ن دنرانوبق یدروق رونلوا قالطا هکپ وکعزاوو
 ناکاذا شبطا عزاو وه لاقب رونلوا قالطا هنس هلوقمینواچ یالآندیاریذب تبشغو رب بدن یزلروم|یسهلوقم
 ردندناصا عزاو رکید قر هبلوا بوسنمو عارذلای عزاو ردندایسا عزاوو مهنع ذشنم دریو مهرومار دب

 لینهور درایعبات سارا راج حزاولاوباو ربع عزاولاوتاو ییہ! عزاولاوباو ردند مات ههادیعب عزاوو
 اهبلاقب رد هنسانعم تاعاج هلعف كن ءزمه (عازوالا) ربد عزا هبا لذ هیاب یواو هدنظفا عزاو یسهلییق

 ندع کرد هب رفرب هدنب هدننزو عم ( عزوم) ردنداروا یدلبا لاردا یمارک هبا صر فن كب هک یعازوالا یم نب

 هاکرد (عاریتبسالا) یدیایزو ی صاردیلع لجررپ هدینزورببز .میزا ردعقاو هدنسهاجرم یا كنچاحح

ی هنسلر هدنزو لعهن (عزوتل) وس2و هق رفادا مهن لاسم ع رو لاعب ردهنسانعم كمردشلواپولوب
 

 لاقي ردهن س انعم سفنلادیدش هدننزو ققبم (عزنلا) هوجسنفا |ناهوع وتل اق ردهنتسانعم لمنلوب هصدح

 ردهتسانفم كمك یکک هشر هنتسنرب هدننزو هبز(هعسلاو) هدننزوهعد (هعیلا) سفنلادیدشلایاع رتملجر

۱ 

| 

 كعسبل برعلالوقتو قاض اض عبارلا بالا نم ةعسو ةعس هعضركة عبي يشل هعسو لاقي ردیلباقمقیض ||

 هنتر و رد هیاک ن دکم د لوا هرزوا مارآو رارف هدنآ کن وسلوا شیکک, نک بم اکسیعب هبفرارقلابرماوهو تل

 هنا هجر تعسو لاهو نو رشع یف جسدي يا الک نوشع هعبد اذهو نییشعل عسب یا لیکن ی رشع

 هکرولوا فوذح یلوعفم سن کج نعب عمو یاانیلع مس ےھللا لابو طاحاایا ین لکی لعو یش لکو (یشلک, |

 | هصح هصح ییهنسنر (عیزوتلا) هب اتسااذا هرکش هلا عزونیسالاس رد ةتيسانعم كلیازان ماملا ندفح

۳ 
۳ 

 | نج را دبع ماها ردسعل دز نب درد نالوا ی ردي كنطبرب ندنبس هلمف نادمهو تاعاجتیا نعال! نم عازوا

 ثیغم ردیدا هب رقو هدننجراخ نسسدارفلابأ هدنساصف قشمدو رد وبسم هرو زم نط: یعازوالاور سعن :
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 | تقفاوم نالوا ٥ دنن: یلقامو هلیظفل كاطدواام نب هروک ذم تأرقو رده« دسا يق هد هسیا داش هدلاسعتسا
 ريج راتعنصمیضرو زدضلا ىلع نما در نالواهدنل هرفق ره كموقرم ثیدح هک تن ردشلبآ نيد هیونعم
 || تاس( ناعدو) یهتادردرما هلیا ارت علاددعب یس هلکرذورما با كرت علا لبق یشیشرب یس هل حدو ر دش با نییزتو

 | ردهنسانعم قموق تناماهدننابكمدآربیپ هنسنرپ هلل رسک :هرمه ( عادیالا) ردیمسا عضومرب هدنب رقم هدننزو
 | یاهتعدوا لولقت رولوا دض هلغلوا هنتسابنعم كلیالوق یتاماو نعیدو نوک هبلا هتعفداذاالام هتعدوا لوقت
 | بولواغ اص یبت هراس ءاضعا لوق لع ی اص تیهافرو نوکسو تحار هدننزو قفت (عدتلا) هنعدواام هثلبق

 . || ج هزاسواوضعوکشب وا ةعد بحاصیا عدت لجر لا ی روپنید همدا شلوا كاندرد یوضعرب نامه |
 . ]| هعیدو هتعدوتسا لو فن ود هنساتنعمقموق تناما نوجا كلیاظفح هنناب كنهسكر ییهنسنرب (حادینسالا)

 | هنع هللا نصر سلاطف ادیبع نب سابعو رونی دهناکم نانلوا عضو هغودو هلیسهبنب لوعفممسا ( عدوتسلا) هتطفخسااذا
 | فصخ ثي عدوتسم یو لالظلا ق تبط املبف نه وبشا نمضنم یبیوبن قرش تعن كنبراترضح
 | لوققرولا فصخ و ردیراهاکرارق نالوا«دننج لناوحو مآ ترضخ دارم ندعدوتتبم عقاو هدنبنا#قرولا
 قاکرابدند ردردام جی دارمراضغب ررخحمت ةا هنيا قروش ام لع نافصحم اتتفطو

 ۱ م خ یلاعت هلوق

 || داوم مع داو لاسفب زد هنتساسعم لوا بودا دارن نو دع هدننزو هلعاتقم ةعداوملا عدوتسمو)
 | لاپ رد هنا ضم قم راب فرطیکیا بودیا دار قموضح هلی ری رب هداتنزو ل اعا تفت (عداوتلا) مھ اصاذا
 | هناصاذاهع دوت لاقیرد هندسا عم قم القص هرجا نرظر ی هنسنربهدننزو لعفت ( ع وتلا )ا اصتاذااعداوٹ
 لاب ر هنسابنعم كاب ا لذتبم هلغعلوق بوروس هجوکه راب هسکزب ذوخا ت هندو ناوضیا ع ڈی
 ۱ كلبا ملو تب« تاتفو حی دوت هیسسکرب و نولوا نددادضا ه دنروصوب هنجاخ فاز نش ااذا انالسف ع دوت
 دل تپ ونس ا عم نلوا ع نسور ميدوشلنعب لع اسیا لوهجا لع یم دوت لوت رد هن تتاح
 مه ع زسا یا ر ےس ع دوت دسمهماظ تنالوقب نا ماذغلا باهتیما تباراذا لو هيلع هللا یش هاوقآهلمو
 تپاهمو نوط راک و ماطر ندی سانلار مش نما قو اکی وتو نم دنفتو ا یصاخ۔ نی ومب لخواولذخو
 | هبرالوا نم هدیاتزاسج هک د نشروب ههنازوجو مطعزرش فالج نساکآ سا تان ندنفوخ هلغاو زا دغ اص
 ۱ هدوسا لب زللما ترداتبم هراکنا هیر اتل نابتهو توکس دعب نعندقلواراتف تقسم و تن ها تهح داشزاو حضن

 | هز هی تب وقعو قزنتس هالذخو یزخ" رد امنا هابفظو ی اعف هعک دتکر دلوقملوا دوار ولوا اے ریس ذو
 طفحتو یقوتیک بدلوا قوت ندنسانرارشتندزاندباتوکس س ندداشراو راکنا هلفع لوادوخ اب رارولوا ق مارت

 | حا عدو لاق رد هنسانعع كلبا نالیس هل ههج»لاذ (عذولا) ردیه:ندلساکن هدفوةمرما یتناضتقم روئلوا
 ند هنسانعم یععص ومع ( عرولا) روند هبوضراوکشوخو فقاص ( غ ذرولا)لاساذتلاثلا تادسلا نم اعذو
 عودولاو) هلنبتهفو «دیسنزو عرز؛(عرولاو)هدننزو هعاشف(دعارولا) یوتتلا ئا عرولا لنهاوه لاقت
 | تدروکذم یانعم ردهنسانعم كليا بهر بونتص ندراهنسنارسانو ندمراخو نادهانکدیرانرو عوحترو لوف

 | عودوو اعوروو اغ دوو اعروو هعارو مرککعروو عضوک ع روو لحوو ثروک لحزاعرو لاش رد ذوخأم
 ۱ هیجبقل هک تسکد راو قب زاو(فعرا)رکدیساکردهنتسانعم قلوا ققروق غوزوو هغازوو جراد

 ۱ هو هنسانعمریهر رود, هغعلاض ندمراحمو تایهتمرادرامسا ا حرڪواقنارد ه ولف ند هقور

 | و لوق ىلع زويد هی هنسبلح تشبهو بوخ ترس هعزو عرولالیلفیا قي راو عزا ينس نالف لاقت
 | لاقت ردهتتمانعم هراب و زعاو ناشوا اهدوسوا هشیهنیسنحو یدهیا عر هل لاق زولوا دض لکم د هتعلاخم
 تایهنمردلعافجسا هدننزو فلک( عژولا ( مهرماو مهناشیا مهنعر نسل

 | ندیاباتجاوربهر ت ندمراحو

 نالوا زکر شوز خل ندبنلاوزمارب هنبارالصاو نابجیا عرو لخنر لاش روند همذآ ققروفو روند همدآ
 ییاوب فلوم هک ید جراش هدنع ءانغال تیغ رفص یا عرو لجر لاب رشد دمدآ فیعضو ر قو ریت
 ۱ نکلررولوا هدندنزو تفتکه درانوب ارهاظ هلکلبا دارا هدتلنذ عدر نالوا هدتنزو تنك ظل عدو هدانغم

 | تروص بولوا فوظعع ةخ هلج یوفتلا عرولا نالوا دام نمآر دل_فلوا هلق هروکهن.دیفت خاص
 عورولاو] هلببضو یمف كواو  دعرولاو) هدننزو بای (عارولا) هددنزو هعاشق (ةعارولا) ررولوا ةدريصم
 | ةعارو خروو لج زا حلو لا ند هنسانع» قوا ققزوق حدر النتضو هلص كواو ( عرولاو هدنزو ذوحق
 قلوازمارب دشباو و فیعضو ریفخو نیعباذا ثلافلا بابل نم اعرؤو امزوو اموروو ةعرؤو ةعدوو ماروو

ns " 
 بس

 هنسانعم
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 بوق دنبهندحابص یدلبا قیلعق هنندرکیدنکبولاچ ییهدالف لوایردارد چکر ردندتقا جل ج رانا ||
 ندنسفن یدنکو ید ےک ن لاما منب نس یعیانا نفانا تایی هدکم روک دین درک كنز یارب يروبزم+دالبق
 موشلخ اذ | اه ضو هعضوك عدو رفا سلا مهعدو لانش یک عیدوتردهنسانعم كلنسایآی دارانو نتاقلعنیو پابحا نکردیکر اسم هدشنزو حدر ( ع دولا) یهلوا لثم برن هلفا ج یم اک یدلپآ منکتسا هلهابشا
 نیرانوبو عیدوتلا فرك یساک هعد) هعلبی ناورفسلا باک هنع هللا لمس ناب هلاوعد اد اهوعدو لات و نیضفام
 "یشلاعدو لاعب ردهنسانعم قلوا رارفرو نکاس بولو مارا هتسنرب هدننزو هعازکه عادوو غ دوو ردع ادا مس ۲
 یب هندفر و رک نیساکردهنسانعم لیا رت عدوو شتساو نکساذاثلالاوسمانحا بالا نب دعا دوو اعدو عادوو
 هنسهروچ ءلربق لوق ىلع هزازموربق ع دوو هناصاذااعدو بوئلاب بونلا عدو لاعب رد هنسانعم كلی ازففج هر ھندو
 هدي للادهدنوب هنس انن عول ری لر د ید نا دالر هکرونیذ هتناشوط ببربعو ردیبس هریظحوولوح کوش
 لاق رادهنسن ابعم كملتسا یرارفاسم را هک ن القو یزاهسک ن الق رفاشم دو هدنزو لیغفت (عیدوتلا) ندززاچ
 هدجیبشت كر هیلنمییفابسدعدردندنبسانعم هعد هروکه نان كبغار نکآ ولوا پح نم نابن انهم تل سهرو هنوكز یا لفقاذا اهبل اریصب ى !هعدلابل افت نا پساذا هوعتو هؤ نیطفاخت مهفلخ اذا سانلارغ اسم عیقو |
 ردنرابعندکلبا ظفح و عضو هر انا دماج یت ابا بوش عیدوتورکذ باک د هنت انعم كلبا رن عید وتو یپلو ضواعتف
 وربکر فأسم ردعس| ندعددوتو ع دو »دننزو باه“ عادولا هنوصی هبق هلعح ادا ناونصق بولا دو لابی
  دننزوربما (میدولا]رونید دوردب + دیسراف هکرونید ید هشنساو روشی مک انا هل ارفاسم 4 دلو هلزنالق
 عیدوسرفلاقی یک ع ودوم روند هلو تحادو لهس بوبلوا شکر سو هشالآو.دهع یا ةغیدوو عدو یه لافب یک عیدو رونلوآ قالطا هنا و دهع عبدوو وند هي هنسذ شلوا قسم و نکا بولوپمارآ (عداولاو)
 رد هّبسانعم قاوارا قو نکاس بولوب مازآ هنسنزب دوب هدننزو قاضنا (عادنالا) عرس یا عودومو
 مارآو هنیکس (عودولا) ردشلبارا رک یو لوم یدیا عدنوا ییصا کوب رنساو نکبساذ].ء وغلا ع دنا لانیقب
 رارکتیفوب فوم روند هنآ نکاسو مارو رقولاو ةنيکلايا ع ودولان كيلع لوقت ردوا تما هننسانممارقو
 ٌةعیدوو هظذعل عونصوم يا e ةعادو وه لایه دن دانم هعد دوخا هل رد عیادو یعمج رونی هبهنسف شانوف تناما هدننزو هنیفص (فعیدولا)ردیبما ییمرف کن هسک مان مطمن مرهو رونید تحد ع دوه هک هیتر دشیلبا

 روتبدهنولتج ار نایلوا شک سو قاینب وا یخدوب هدبننزو مرکم (عدوم) ردراپ اهگورم نب تعدو مان نب
 وه لابس روند هیهافرو تحارو روضحو هغلل و نالوا هدشاعمرما هلي كلاد ( ةعدلاو) هدشنزو هال م [فعادتلاو) هدننزو هزمه(نعدتلاو) هدننزو هفرغ(ةعدنلا) رسم ذع دوذیاعدومو عودومومندو رف لاسقب
 هب هدنوکه لب مسک رام ( عادیلاو )عدل او)(عدیلا):شپعلا ف ةعنيو ضفخ ىا ةعدو ا ةعادنو ذعدتو هعدنیف
 همالک لوشو لمعلا نع هنوصی و هعدپ عب لبعل هیفکی نم هلامیا عديم هلام لافب رونید همداتدیا تیاسفک ه دشیا لواو تنایص ن دکیلشبا یآ ب وروکی شما هنیرب كمدآرب عدبیمو رولک ع داوم یجب روع تد هساپلنالیک"
 هال نزصیا ع دیم مالک لاب هلوابجوم یلعفناو نزج پویلکه شوج هلکل بنت ضابتناوایخ ندنآ هک ونی

۱ 

 ه دنچراخ كن هرونم هبشیدم (عادولاذنن) هنساينعم ع ویري روتید هتناشوط برعو ضا هتلصوخی ناکاذا |
 (هعادو) ردبا مادوت هداروا یرلآ یتدلواوعیبشت ردق هیاروا یناقلعتمو بابحایراندیا تم زج هپ مکم هکر دک الییزب
 دیزیبا نذعادوو مارح نادوخاب ماذچ نب هعادو ردن داما هعادوو ردیدآ هپحانزب ندنیبخ اون هدننزو هبا
 عدار (عداو) رد هعداووب دوخایر د ردن هلبقرب ورع نب هعادوو ر دن داچا یا فعادو یتا نت ةعادوو
 زعاش یهتشم هبا یرعلا ءالعلاولا یرعلا هللادبعن عداوور دن دسحم یسارادوبنان چ داو ردیداعسآ  دنتزو
 هکرتا یا هعد لوقت رد ةَنِسانعم رار درضاجرما هل نوکس كنبعو نف تلاد (.عد ) زدیس هدازردارب كفورفم

 ندلابعتسا ابسنم ایست نعپ دخلوا هناما یسبضام نکا یکم ضي عضو ردغوصم ن دنس,هغیص ع دبا عدو ونو

 ه.دنلوعفم ےسا ردنلوا دراو هعدو هدرعش ترو ری طاضغبو لاردهکر هکلپ رلزعد هعږو هدنتسبضامر درو
 ةارقیهو ییقامو كتر لعدوام !ذاش امن هلوق :یرقو روند مرا هدنلعافمسا نکلهرنوا صا رونیدعودوم |
 ارك هلو | لب او محصفا یرلت ونوح مالسلاو ةولصل| هیساع مانارخف هکرید راش سو هبلعیاعن هلا یلص نیل |

 | دارو هابتس تلف هدشیدح مک ام لک و يوعدوامدبطوعد دمو رول تم |

 | عدوا ماجن لا قب رونبد هنچرکوکنالوا ضابب یرایوت كنفسروق هدننزورجا (عدوالا) ننسهتسیالو هنم مش

emme 
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  ETTصولا ردیدآ عضو هد باک عام )فو موج هیلعاود اد 4
 کر لیف تاز مۈ هارو ل اونه خ اوغلو دره اهر در هدننزو هنج (هعج ون )روند هناههگباف نتا هدندتزو

 وارا دحوو هلاونم ئا هبتعاوم تم جمن ناتسؤوشدبد مفختاغ) ناس یزاقدزاتص ر ءارلهالح

 دانش ام لا تصذتوا ىر ئر د راک و ر( مد ونتلا) هجو یاوه بر یا لع كاس واتس لات |

 دنیا قلوا نوک نوک هدننزو ل دقق (عونتلا) هنک نحو هی اذا عج لا ہت وز
۱ ۱۳2 e یم انینصا هوا نیر ی او و Fe. 

 وتن ەدنش ها و وا ام | نتو قا هژاس |
 rr زرده بز تمام قد لر 1

 ٣ر ول داور ل 13۳3۳ 3 :

 وه دودا لوو »یو یراکدید ن هانی هدنشان كفحوح یتبضلا هعاتوو ظومطیا یا تاتو
 دو فتوا قصناذا اسب ایا لو لاشفت رد هنس انما لا هطرض هد.تنزوآ لعفت |

 و یت زود هبیرغآ هلیضف كوو لاو (جلا) ردیدآ هی ررمدهرآفانکاب نتسک |
 ولات هنسانعم قیجاب وب رغآ | زواواردف حوض رشا یا عجن ولات رولک اتو
 هب كول قدس اتۋ افلا م لق غاب و ابو اولا تاش ونعم و میسیکو عجوة اعا اا ردو

 2 اره کا ةأر عج و الفرك او ضرم ادا اعجو ترکمن لای والا |
 رز نرد ساز مع ك كنار رونکه tr رک او نودا بوصنم ینسهلکا ۱

 ال) هذفاشکی رشخز رانی ی هفسرد هلیضن كس هکی کر هسأر جو وشا هکر ید جراتش |
HSE EERE ادغام یسفصالخ كتك دلبارکد هدنش مچ نکی ١ 

 دردم ریو وتو هرژوا زوذش هلک هسقنو زدمزالدوخابردنتطتمنتباینعم ۱

 دفتر نزمجوهسآ رعجو سب زده دنر دقت هسفن ق هفسردب وصنم هرز رزواتیضفاخ ع رن دوخ ایر دندی هما

 ا راز ضیا رت ردلعاف ما هدنشننزو لعخ( .مجولا] ردکعدآ یداواكاندرد ندنسی رغا كنشا هکر ولوا ۱

 " و بلک هر دولک یاجوو هد نزو یرکس رولکیعحنوو رولک ن وغو چ |

 نان هلبقدزاو رونلوا قالطاهربذو ردد عصور هدننزو ءارصص (ءاعجولا) مجوم یا عیجو برنت لاق ۱
 و را دلی قالطا هلغلوا یفاش هنننب رضا رکج لوانشت ردیسهینک كناسبتر (سسکلامجو ما )ردیدآ |
 ققرغآهب مک نهرمه ( عامل رعد یاب یآقسلوقترو ترمز لپ[ ندهد

 در ئڑ قوا ماتم یه هل تب رب هدتزو لعفت (عجب ت وتلا) ملا [اذاهعجو !لاسش

 | ایوب دن اعم ناب توبخبآ ویک نا فلاح كند کرو یکشتوامعقناذا لنجرا لتحرا مج وا لاشرد هننسابنعم

 اوادب نصو رامات رد اچ 4 :هبتوکشم تلادو ىف كؤاو  ةعدولا هآقراذا نالفل عجتوت لاب
 | كنان روزا قدام راكان کسر رخت یینهنرواو,ضاسم راقج نداب رد کر ویشند هغو |

 (عدوتلاتاذ) لرد هرهمرخ و ان ک رح اوولک تناعدو یعجج زولننوا قیلعت رافجوچ نوجا |
 mg دنوم درفج افت يەل ن انا هداروفاوم هکر 3چار اشب هتشسانج ج نانو | روسیه هاش نتف |

 کد نو زوا اتتناغت یلافضو یدنا ژدبا قیلعت هنئدرک ماد بو هدالفرب ندهعدوو هراسفرخو لایک طب |

 | e روی زد لنت كابو یقه اول

 ۱ تب زنش زم دمجوبهدسنزوعنم نتنربدیمآر عج ولو یمآر عمان كلذکر دهد تنزو منع ۱

 ا وق مل ازونتد هبهلسف یچدبا كاندرد هدننزوربما(عیجولا) رول رولکت اغجوو هداندنزون ىا |

 " زدشلو عقاو هدراخشا نهب زون-لوا قالطا هنس هنیفس لب راپرنضح مالسلا هيلغو اندن ىلع رعي "جونو 1

 ۱ ی Oa تانک نر رلکدلبا قیلعتهعدو هند هدرب هدفاس زوللوا قالسطا هبه مم بەلکو |
 |۵3 مرو و نا تضردهبفا تلاوت دی ن فنی نالوا لس برش هتفاج هبسنزو نانسغف (تراعدولاوذ)ندوب |

 ست

 راما



2 
NRرا  

 كاسکو هزاوا یوه( خانا وپن سینک یر رکپ ندهد ۳ :یراسالا هتشلوازا :

 من دهنسابعم یلزون بو نارص هلقمروط نامزقوخ هدرب رب وصو عزا ذا توصلامقنلسا لاتقپ ردهنتسس اعم | ۱

 [ لات ردكم تس هدام قففیاب بونپ ها تلوکدوسخ ان كبفوحو تختوشصااذ الا مقنتسا لا شی |
 .ردهنساتعم کر ةد ر وصور رولوا تپ دبلی کو وص نوتا دوت ۹ زین لساغاو زنا ختم
 عن وب صهدریاپ پۈلىرۈشويد ندندب ناج لوق نلت نچ تاچ ادو عجل اذاردخلا املا مقنتسا 1 ق

 تجار تچ رخال مقام نسا ضم قوم هدزغآ بولی توپ یککواوآ
 OD قند ردهنسا غم قلنوپ نولوا ناد )2 لب وات سش ینا ناک ءاجلا عن ۱ ۱

 با «مقنلتسلا) عقنایا یا عقتنسا لایق لاش ندونمابنعم قلدالصاورصاوص هنیسنر و را
 ۱ داب منہ چرا زات لوش هلیسهینب لعافممآ (ميننسلا) روت دقق ضوم كج هیلبا لامتغآهدلوکو هتتضوح |
 ۱ تلتنندنتلق كنيدوسهدتناذ هو دو قوا بوم نوکجاقربو ا هدقدلغاتص |

 دار لینوکس ناغاکو یخ كنون( عکلا) ,تنلفج اف لشو تیلخ اول نا دا عقم عر لاش دیبا |
 2 بلاتلا بالا نم اکیرمالا نچ ۳۹۹ لاب رد هینیانعم نلباعفدو ل زوق لع قیبوتهکلسا ینیاهلکمردو ۱

 لات مصفناآهمکت لای هنسانمم مو امانی نالواهندیملکمردوبا ت هکر کر و هعفدوء دروان لاذ |
 .تانسکرو هژدیلپعا هچقرهظب برضاذا هعکیلافب ند ةا عما ق مروا هننوکت مدل رس كالو | ۱

 مکن لقب رولوا دف هلفلوا هنسسانعم كمربو حج لوق یلببعردمن انعم كالا ررخانو قوع بونم و یخ |
 عرض نیس ەچ E r یدوس نالوا هد وجهد زاکذب اکو عکنو .هاطجاواهتفهبییجاذا هنچفالق

 | حك لالقب ردها بنعم كليا لوکی ندنبارو االح اهدمچاذا اعاکتو اک .ذیشالب مکن لاتقا ۱
 رنده لونا لوا یمادیکردهنیمانعم لازامر بند هصقان يلاعفا مکنام) اپن لکناذا تج اطا نع |
 | اکدفنمانععقلو نامها بو ردوپا ییهدنگرب دوب هلب یک ك نیه ( عاکناا) لازا یا هلعش مکیام لاق |
 ۱ جاغ تورو و "هعفدو هدزاذاهمکنال اش و مجرم احم كل عفدوت درو هنع هجا اذارمالا نعانالف مکن لابقب | ۱

 | للخ تم بول ماقان شيا هلکمرد دوپ یدآرب دار (میکتتلا) هاپعااذآ هعک] لاقت ند هت ساتم كلغ هدنامردو |

 مگلیچرو سیب ۵ هبروعرودوب ةد زو روبص (عوکتلا) لاجالاعصختاذآ هعکت لابنقب ردهنسانعم كیردرو |
 ندر لوق لع همدا ق چاو نافشاش هدننزو هزمه هلی ك ۋون( 7۳ ةمضق یا عوکی* ةأرما لقب نم هنبتضرولک |

 هکرولسد هبتشکلولشو . عالق ةناکم تب واق وجا ئا همک هعکهلجر لاقي روئید همدآنالوانلآاصا |

 رک یلساک روسنید ید مکسا .هاوارالواف قوبققوبق قوز ندنغلزق هلغلوا لزق راغب یکداهبیس هرهچ |
 ا هلکدازولژا هی و یفآناتسیهککرون دهکشچ یزمرف نالوا هدنشاب كنان یرلکدید یکیناغلروق ثورطلاهعکنو |

 ۱ هتروغولزکب رک هدینزو ةحرف (هعکنلا) ردیدآ تاب جون تر سر ی ۱

 ةرجلا ةدیدشلایا همکتهفشا لاق رو لو فضو هغادود یزهرق كرو ءارجبیا فعکت ةأرما لاعب ۱

 ۱ هلوارالوأقبولب دوص :یسردكانوربندنن دش هفلوا لزف كىسە رھ هک وند همذآ لين وه دننزوزچ ا

 مکن لاقب رد هنسانعم قلوا مکنآ مدار هلن (عکنلا) هر دش هفنارمشقت ن اکا ذاك او ER تا |
 نانلواربسعت :نوکو زد هنشانعم ۵ سوت و هاتف (م دلا: :مکنا ناکاذا عیار اپابلا نم امکلج زا |

 :نونلوا قالسطا هنحوآ تورم تالا هعکنو دون هنشم تاا زو هعواتنو رونی د هنغم تنجاغایاج ۱

 نالوا هدنشزو درطو .نوسلوا ینمرق كب هکر وشد ةي : كج اغالننجر و :هفرطا یا ا دفنا کن برض لابی |

 ]| دوشذ۰ ةکنر و دریص ( مکلا) .زوننید همدا یرنرققتمازق ,یلنا هره "هکر رولوامم 1 ندنظفل عك

 | متصبو نارو ی اعجاریا اتم هر لوقت : روند همدآ شا تعجیر ئر غوط هنسوریکدننزو ی (عکنلا)
 تنضو برضو هو وارد هليل وكس كواوو یننف كنون( عونلا) نمطفیا منم فنآلاشی نونیډ هنویولکتاو |
 ۱ ۳ والا زد زدعول نو دز توهم یو و و ویزا

 ea ی هود

 ےس

Êندا ةلبسهداب ز دی ا ۳ ۳ لا ی لانه ندهن سام  
 2 هلص” كلو (عونلا) اوج ياو 0 عفان ناجا اش ر روس هک ناروا هجو هر یا ېک شوخ |



۹ 
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 نور وها اذا المنا لاف ردم اتنعم كلبا ببترت ههب رکورمشرب هجوارکهدنفخهسکرت زیغتو رفص)ازا
 لاق ردهنساننعم كلا نفدقیفو هعبصابهفنا برضاذا ان الف مةن ال ابقي ندهنینانعم قم روا هکبسف هلقهر

 ]| تپل عقنا لاقی رد هنس انعم كمر وچ هب یغاشا نسي رق وب لوق ىلع كملتب زێکسم یی دلوا نک اشو هبداذتبلا
 هدننزولاعتفا (ع افتنالا)عزتفااذا ةیراطا عقنا لاقي زد هنس انعم قمزو ر قو هلفساهاللعا لع چو | هفزخزاذا
 | لوح اوت یلعهنول فتنا لاقب زد هنسانعم قلو ارغتف نولواهراذاةعيقنلاعقتا لاسش ردهنسانعم قلرغوب هغیقن

 پ 2 هدناشو رد.دا هبرقرب هدندروب ورع ن كلام ی و ردعقاو هدنسهقرا كيهشدم هک دیدآ_.عضومز و ٍ

 مسا(عقاننا) دشایا قالطا ءاعقن هدنعارمصم 3طهارءاعقن موب قالتا ون جوبشارعاش مانربشکهرب یرلکدند | .

 ریل اص هد هیانعم چو اوب نبا غلاب یاعقانمس لاقب هنفو رولواذوخ ام ندنرلانعم عاعجاو ءاوزاولتق سلعاف ||
 رولوا قد ی وا عججهدننس هبت یازجا كنهسک نا بویلو عفدنم ی ران هی او دو الصاهروکهیانعم ی چچ وا ۱

 رشا (میعنلا)ئرطیا عقانمد لاقي روناوا قالطا هش هزانورتوعجانیاعقان ءاملاقرونید هیهنسن ی چ ر دناق عقانو |[

 | لوق ىلع روند هپارش نالوا ترم هلقفالضا هب وصیمزوا یروقو ءاملاةرشكلاێا عیقن رب لاقب هدتنزو هبسشا ||
 | قاتلوا بعت باشوخو روس. د :هنس هلوقم بانعو مزواو امرخ شلدالصا هی وض نوعا قم یس هربشافلطم

 رد هنسانههانزاتفوداب فو روتید هضوح یراقدنلصا امر خورو نيد هدوسصلاخ شخلوادیربّو ړو تيد هب ورتم ||
 | هدهش نم دالباهدهفاسم قانوقیکیا:هبهسنیدمو ردیدآ عضومرب هدنرانان فناسطو خارصل!یا عیقنلا اذنهام لاقب

 | ید اراشلبا یاب روق هاا اروا هنسع هللایضر رع ترمضحر اربد حد تامعا عیقن هکر دیدآ عضومر
 | لاتفی هل ندننریشعو موق ېدنک یس هدلاو هکر وبنید هبسکلوشعیقنوریغضومرر هج هغشپیر ره لوف ىلع

 | ةد قا یا اموقنهربحتعقنام لوقترولوا یک شغاف هب وص هسک سوص هک ا وکر د لمن انعم قانا
 | عاقم لجز لاتشب ر وشید هیسک ن دبا فاذکو فال هبا لئثاضف یقیدلوا فصتم هد شنزوپدا دش (عاقتلا)
 | اده هتنگا کرو تد هیایوب لوش هببشنزو روبص (ع وقنلا) لئاضفلا نم هدنسچ سلام کیم ئا
 | بولیفارب هباوصو رود هپ وص نالواروش هنو دیذلهن لوق ىلع روید هب وص دیذلو درابو هوا شاناقو راد
 | قالطا همدآتالوارونابنیا هتشره (ندالا عوقن) نوشلواینهاوقماودلرگو نیما لرکروتیشید هیدن یشلادالصا

 ةعقنل او[ مقنل) یشلکب نمی ناکاذا نذا عوقنلجر لاق رولوا عوقنم هدنسهعماسیشیره هک ایوکروسناوا

 | ندشاظو رود هب هیفو هلضف نالف هدکلموجو , هنسانعم ندرونلوا قالبطا هبوکرد هدنب زو مرکب هک را

 | رک ت ن دکادرک ینآرلنزوع هکر ونبد هکلیپا شازیک | ندیکب ولی زوجو رونی هپ هب ربشمو هساط كچوک زود
 | ردلکد بوس +ژاسوهنیردب ردییاعکو ییمتهدننزو مزکم :عقنمو ردیا عضو هرجا تالموج هلغمالو ییاف اس ق شوق
 ۱ ترتر مظم ذلكم ا تافوهدنداعس نامزكلامن عفنمو رددب نان نیضخا نادوخا ردطاغ دندشن نفاق كنوو

 | نموا هی رتو رونید هدوس صلاخ شخلوا دیربنو رونید ههنینن شلمالصا هرجا: باقر عقنمو ردشلوا یراپلاع
 [عقتلاو) زدلقن یوغا عا رکو بک هدننزوهلحرم (ةعقنماو) مدننزو هساکماتحتنل ی ره یا عقنه مسلاقب نوتیدهرهز

 | هتفابضنالوا لتر منو عا مدآ نالک ندرفس هدننزو هنیفس. ةعیقنلا .رونید هرب نلیکراوصو روناواقالطا هیایرد
 هدفافز هلو : تولاهعیقن سانل لوق هنمو رولکبافن یعمج رونید هب ود شفلوامرذ نوما تفایضو روید
 | ذعوقنالا) ردیدآ عضومر هد تيب یدالب هبضهلیبق هلیاطیلشونب هعیقنو "روتید هماعط برم نوسچاا داماد
 روکا ایوذفرک رح هداروا هکر ونشد هکن هزوکنالوا هات هموک دن رمزا نه هدشنزو هکو ها

 هنسددنکندر) هنسنراسو قولواو .كلدول اف نوکب قلا ةبقو یهو دی غلادهتعوقنا یا هدیتنجرسا لاعب
 هننداپشو هنیأر هدئنزو دعقح (مقنلا) هبفلیسیامیا/ با ریل افصوقنا لاقب روند هلع نالوارولیکربا بوق اوص
 زولاف بولیکربهدنآزونف هک اپ ؤکم نقم یا عفنم لده للقب روند هنسهلوَمده اشولبلادع نالوارونلو مئاقو یار

 وا

 ]| نوتید 4و اتودو هوا رولیکراوص هدنا هکر وتد هضرا صلاخو غاصیغاربط هدننزو ءارع(ءاعقنا)ربغتادا ||

 و و بک ا ی ۳۳۳۲ ۱۱۳۳۷2۹۱ 0

 || هما (هعانل)زو نیدهب وصنالواروش هنوولتطه:لوق یلسعذیذلو دراب و هموقربسخ نم هما! تناک اذا عبقن لجر
 : ]| هزوسرب ەد تەن زو عوجر (عوتنلا) زونلوا رمبعت یت اللصا هدیکرتروینید هروض شلدالصا هنر هناا هدتننزو

 ]| قش روتیدهفرظ یرلکدلبا عضو تلموچ مر عقتمو رونید هباق نلیدالصا هنن یس هلوقماود هلیازسک راهم

 | هدشنزوممچ (عقنلا) زر ردیهلافطا بودالصاهدوس ییامرخ هدنجاهکر وند هکلموج كچوک لیوش هدننزو لذت
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 | قلاضلوق ىلع نوزوا هجناو قلا برط ضم لب وط یاعنعت لجر لاشروشید همدا نوزوا رسقشقاب کس ||

 كلایانو جردن هلبا هل كرت ر دروم كي هدکلبا مفد ین سوص كم هجا هجزا ی وص عی مقنا فشراا 1

 ۸۱ یل

 برفعو یی درصا كيوکبازوطییغاربب و ردندنسهپودا عفنا ریسا وبدا یتغاربب رد رلکدناربعت ها هلفب رت ||
 برطضم یادناهد تنزودهده (عنعنلا) ردعنام هلج یسهجزرف مدقم ندعاجو عفانتیاغبداعضهرب یییدلاع

 هل بف كنون (عناعنلا) هنسانعم هلصوح رو شبد هغسروف هلیعط كرانون (تعنعنلا)روشید هجرف نالوا كلویلسو
 اهیذابذ یاةقطنلعناعن لاقي رونیدهش هلوقم قاصصو لوکسوب و هنبراجوا ققراص نالوا هدنجواكعاشوق

 هدشزو لات (عنعْلا) ردیدآ عضومر و رد عاعن یسنح عج روشد هتان نالواهزانورت هدننزو هما( هعاغ

 لاقب رد هتسانعم كليا بارطضاو لیامنهفر طیکیاو یآانتو دعابتاذادنم منعتتلاسقب رد هنسانعم ۍعشلقاریا
 نکریدعل هلماللوق ىلع روند کل هب نالواهدناسل هدسننزو هلزاز(نعنعنلا) باتو برطضااذا ؟وشلا عتعتت

 دنوقلسانت تلاوت یا هناسل بهذ عل لوق دارااذآ هوا ریاهعنعن هناسلیق لاقب روند هغلواران ص هنظعل عن ۱

 هدننزو عنه (عفنلا) هتّوق دعب فعضاذا هلومرغ عنعن لاقي رد هنساتعم قلوا فیعضو تسنس نکا یوقو
 | لية ك نونو كي (عفنلا) هر دض ثلاقلا با بلا نم اعقن هعفن لاقي ردهنسانعم كمزدنلهدئاف هکر دمولعم
 || نب ةعفنم ردن داما هعفنمو رونبده یصااو هداف ردعما هدنشنزو هنیفس( ةعیفنلاو) هد زو باس (عاتفاو
 هدسننزو لاعتفا (ع افتنالا) ردلکد ندع” یرامالا ةعفنموت و ردندیاعکا "نقل ٌهعفنم وناور دندنیعبات بیلک

 سس روئید همدآ عفنلارشکه دننزو دا دش (عافنلاو) هدننزو روبص (عوفتلا) عفتاف هعفنلاش ردهنساتعم كم هه ||

 ی نیا كلذكر دب مسا یز هلوک كني راترضح لسو هيلع هللا یلص ماع ضف (عفان)هلیعض كنون رولک من یجمج |
 هکر دبرلک دید سبخردرا کت رمضح درک ان هکر دیعسا نادنزب و ردیعما یراداوک یر ات ضحامج ها یو
 ثراح هکر دیدآ كغاطر هد هکم هدنشزو ریز (عیفن) ردیدآتیالور ندنرلتبالو نیو یدنلوا ناب هلت هدام

 دیدآ هیرقرب هدنساضق راعتس هدننزو هبنیسح ( ديعیفنلا) یدیا ردبا سدح یتسامفس كنموق یدنکهدنآیمورخ
 يعهبسص ره دعا ردهنسانم كَم هردنل ها رک رده رم ءان لضالا ن زوئلوا قالطا هکنکد هدننزو ۰ رک (ةعقنلا

 (عافنالا) اصعلا یاةعفنلابهدا لاقب هدننزو تاکرحرولکت افن یعجج یدلوا رع هدنآ هل غلو | نمت یم اغرب
 ةعفنلاف رج !اذا لجرلا عفنا لاقي رد هنس انعم كلبا تراجت هل تج قمتاص بوسكاصع هاب رك نءرمه

 كنونرولک مع فن یجرو تد هب یردنالیکید یکزیربس هنفرط یکیا كمولطو كغجراغد هل رسک كوت (ةعفنلا)
 اعقنلجرلا عفت لاقي ردهنساتعم كلبا داد رف هلبنوکس كفاقو یف كنون (عقنلا) هدشزو بنعرولکفنو هلی رسک
 ردهتسانعم للبا لتف :وهفشاذا بیا عفنلاش ردهنسانعم قم ر هقاهدنمد تسبصمو هنوصمه هراذاتل اقا بابلانم

 ردهنسانعم كموا یشوق هودو ٌهعیقنلارحناذا لجز  مقن لا ردهنسانعمقلنغ و هغو هژتقاذ ان زافعقن لاقي
 هدر ر عقنو هیف ی هعجاذا قب رعقن لاق ردهنسانعم قي كرکوت هرحمازغآو تناصاذا ةماعنلا تعقن لاش

 با شل ها لث ا هنمو هدننزو سافا رولکمقنا یعج ردلوعفم یی عع ذوخ ام ندربخایانعمرو شید هب وص شاکر
 دوخ اب روناوا دارا هدر كجید ردشَع ب رجت لاوحاو روما تاعفدلاب هکر دشم جا یب وص كرر ینوج ینعی#عقنب
 شاکریاوص هم واهدنمس هن لیلدنلیی ابا هلیفارطا ارب ززونلوا برض «دنقح هسک ی هادو نطفو كرب زتساغب

 حس سس

 یجب روند هضرا خاصو صااخ یغارمط نالوارولیکراوصو ردیدآ عضومرب تیرق هیهکم عقنو هدننزو لابح

 لثلاهنمو ردهنسانعم قمردناق هب وص عقنورو شيد ه هوازود یکه طیسب و هدتنزولبجاو لابجرولک عقناو عاقن

 كلبا حق متشهودآرب ورک اذااعقنتولا مقن لا ق رد هنسا تعم قلوا عقاو شک تومعقنو رونلوا بر هدنضرعم
 هنم یتش اذا بارمشلاب عقنل افت رد هنسانعمقماق هی وصو اعبف اس هما ا متشلاب انالف مقن لاش ردلمعتسم هتسانعم

 ی هنسنرب و هنم قتشااذآربظناب عقن لافب دل عتس هنسانعم قلوا هاک !بوبوط هلبفرطرهیک ی رکی ربخرپو
 لاق ردهنسانعم با ناغفو دارف یردب ودیف هرقاادا ءالاق هوا عفن لاقب رد هن ناصع قعالصاهب وص

 ترمه (عاقنالا) عفترااذآتوصلا عقن لاق ردهنسانعم نلسک وب هزاواو توصو هعباناذاهیوصب خراصلاعقن

 زدهنسانعم قعالصا هب وص یەنسنر و دعیقنلارصاذ لجر اعقنا لا قب ردهنسانعم قلزرغوبدعیقنیندویهلرمسک

 ۷ ۱ رولک عاقن یعج هنسانعمرابخ روشید هزوتعقنو رولوا لصاو بودیا ولس هلتفاذحو تلوهس هنقن رطهسیاراو
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 هنسیدنقص توم هسکرب هدیشزو عوجر (عوشنلا) اهم هیاعاادا ةبرشبانالف غشنا لاشه ردلمعتسم هنسابنعم

 (عوشنلا :عوشنلا) اج متو ا نم برکاذا اعوشن الف عشن لاقیردهنمانعم قاتروق نگبسلوا فرحم هنوم بوشود
 میهنسن یکیدلبا در بونرکیآ كتعیبطو ردزت اجهد هلبعص كيوو هن هنسانعماروجو رود توا رغآ هدعسزو رونص

 هیسکنالوا نوکشود بولوا صیرح تیافب هبهنسنرب (عوشنما)سةنلا درام لکو مو ع وشن ۍش لاهبروشید
 ضد هیهنمنن شیتلاق بولاموط (عشابلا) هب علوا یاعوشنموهف ل لو هاش یل عا نکی نالفعشنلاش روشد

 أ ن هنسننالبت |. ٹیولب وق بولیکچ هلبالا هدننزو هما( ةعاشنلا) نان ياعشان یس لاب یکیکیکقوبط ||
 RR لچززا غشنا لاقیرد هتساسعخ کامچور اد هنورهدنبزولاعتفا عاینتنال روند
 كع)چوزاد وزب هدیننزو رن( عشنلا)فنعب ةع رتناادا یا عنش با لاق زد هنا النعم قمرفحب بوکجب

 1 يلب ادل. داص (عصاننلا) هطعسم یا یصلاعشنم اذه لاتفیرواوا هدنزرطیوه کژوننښید

 ةعاصألا)فابضىا صان ضياو ءام لای رود بنز نامو یر ماشا عضانتسج هل اب روید

 اعوصتو ذعاضن یشلاعصن لاسقی ردهنیانعم قلوا صلاخ هنسنربهدننزو عوجر( عوصتلاو)هبستزو هعاق
 اعوضن رمالاغصن لانة ردلمعتسمهنساسعم قلوا ناسیعو عتطاوهنسنرب عوصنو صضلخ)ذا تلاث باشلان ||

 یمروغوطو هضاب ؟دتشاادا هنول عضن لاقب رد هنسانعم قلوا!قاك ا یول كئیشرب عوصنو هعاصنو خعواذا

 (a كلا عفد غل بنوض بونأف هب وص مدآزنسوصو 4 ندلواذا هبمالا هتعصن لایش رد هنیساتنعم

 ها ناو هنرق اذ یایصن لاقبردهنسانعم كلبااداورارقا ییفح تامسکر و هلیلغ شاداب راشلاعضن لا

 كف ل زفر لب كون عضو رو دید هب نالوا قآ ك لوف لج هن یزد قآ هلن اا تاکرخ كنون عصنو
 خاضنالا) رداد نماز عض هلبا عبنیل وق لعردف رن هرزوازوغ + هلن ابی كنضح مان هدزاذخلقسا کردیا

 1 هنىکر وها داو هبرف ااا قحا عصا لا ردهنسسانعم كلی اداورازفا نفح كمدارسیندو هریک همه

 هدننو رد مدا ی |ییعورد هنساسنعم :تامرب نوا بکش وط + صبا ید لوف ىلع كليا یدصب هروشو نشر

 اأ زعشقاوا ملی دصناذا لجرا عصت | لات هنیمنمنعم الی نص هلاتقو كنچ+ هژباراهظا یزعض»نالوا
 ۱ > r كمرب و یروط بویلبا ٹل شگسب هکگراهفانو لاتقلادصقو هسفنقام رهظاوا
 ۱ دهنسانعمسا اچ هدننزوعفانم ) عضصانملا)روثيد هب ةهنسن قایض ید و هدشنزو ريما (مایضنلا غیصنل )تب فااذا لیلا

 عصنلا)هدننزو دععغ رد غضنم یدرفم روند هغضاوه نج هقبخ نوعا تجاح یا طقو نوجا ل وبتلوق ىق

 ۱ هاینتفو یربنک لو (عطنلا )روئید هنس هلّوقم كشودو ردنمو ةرفض شمام ندناتخخسو ندنشیم هدشزو تع
 ۱ ان ییجدونشد ۹ ار انو هزدنهو هک شود شلزود ندای شو ندننشیم ةدنشزو تنفو هلنیتعتفو

 ۱ عوطن ییج در روشیدمننزصنالواروتویروتون كغاسط تسوا هدننیزو بنعو هاب تيون عطذو رولک عوطنو
 ان اوازک ذ نىا ياش (فیعطنلا طلا فورما )زب نلاکراآ هيف لعال!راغلا نم رهام وهو ل یکتشا لا فی رولک |

 1 یلموقرب هلب رک كل ليون :(عاسطنلا) ردترابغ ند هیفوف یانو ل482 لادو هلن یا هکر دفو رح نالوا ندخغطن

 ۱ ۱ هدنزو ماطق ( عاطن) مهضراوا ميان مولا عاظذ لاقي رونلوا قالسطا هشیراضرادوخاب ھنن رال زو ناتسآ

 | زدیدا هی رقرب صوص هننغاج حازرولب هدنساضقن ریش دنرانزو باکو ماطقو ردب ما وبق ها ولتطی وص
 | لازا دةما چد دنز بب فاث عاطن)ردیدآوضر هدسشزو بارظ ( عاظد) ردیدآ عضومو هلال تاکرخ كنوو

 | ملو ااملاهب هرفص ٠ رەض یس ۵ هبت , هرکصذدقدنوا لکا صن هکر وید هیذ مه" لوش هدنزو دفاع (طعابطتا) رادیدآ

 | تولب زا هلنیتعض (عطنلا) (مطنلا] ناو ا یا دف اهنفضن کا ىلا یقللا یهو كنعاطنلک ل وقت ردجراخ ندیدا هک وا
 ۱ ند عطن نانلوارک ذزونلوا قالطا هر هک نادا لکت كلر ایران ولا n هلفلکبو نمدلر لب زول

 | ندنئامط هط تسوا اغاذ یغاعظ هدننزو دا دن (عابنطنلا) نوق دم یاب مهلافب زلندرفه مطان ندذوخ ام

 عطف( عطنلا) صلاخیا عطان ضا ضابت لاهب ر دهنتسانعم نفلا(ملم ۹۳ in ةمذآنډنا 2 یزهلاح هلیلد

 هلفلکنو قم هدننزو لعفت (ععتاز وشال لوهحمالع اعطد تی لاس ردهنساشعم قلزونول هدننزو

 | عطنت لاشردیا ملکنقر فلج هنقعطن یتاسا هک ًایوکر دەن انعم كابا ملک دنا نابنو ټن اض فراس هظا
 قانقادا عف عغطتت لاش ند ةنسانعم كلبارامظا ق قانواهدنعانصو لغ تاذک ق ناو لانو قم مناذ) مالکلاف
 هدننزو راثرت (عانعنلا) يفیمضیا ملت لا روشش دهندآ.ن روزو فیعص هل د دشت كانیعو تن كون لا

 1 هکردیمسا فورعع ؟هرس رد ین هنعهو كل . موج نمو مدنیزو نفخ دوخاب وانو دهدهو رفعج ( عنعالاو

 سس سش

 هلی ره



 هات اتاق تاک ذا می تب ان لا و واو بلخ هه سذالبیشانن نرخ ات کر وشد هردو د سنج
 عززلا) دولک غیا ز یمجج هلوا شلرافجیلک هبیربغ نددترشعو موق هکر وتاواقالطا هنوناخلوشو ڼو

 رم لس بلطن تناکاذاع نخ لقب رونق الطا هزابکو هرنوبقءونسرکنیتنیا کر ا هدتنزو مکر |
 یشب ر که د تندرو هرظنم ( ٌهعَملا) :هبع زذ یذلا ممسلابیا ع ماب هامر لاقي روندهتفوآ ل زاهد ےن زو ریتم |
 رکفو یار یکیدلبا تعجارم هد نمط یلاصمو لاوح |كنهسکرو روشد هبا نالواولنادیمو نجا ندنرفب |
 كهن نکحوص «دنراکوبقو هرماو هیآرنم لسج ریل مجریاموهو هتعزبم مجار لاب: رووا قالطاهریبدنو

 رد را زا هدول رسک كيازدنوب ردلمعتسم هنساسنعم تمهو رو تد هشاط لوب تی دروط بوصب نکرکچوس ||
 هدرخآ ی داد هکرونلوا قالطاهنل نالواهدتفو ینیدلواعظقنه:یبساحا كيارشو نما یا هعمل ات رق ناش ||

 قکیاهکد وشید همدآ ل وش هدشنزورجا (عرالا) بزشلا عطقنم بیطیا ذعزبیط بارش لا رولاق |(
 عزنالجر لاسعب ندلکد راحت كند ءاعزترد ءا ارعز یوم هلوازاط بویلوا یلبق كنتشاب یرقوب كرد ندنرلنولوط |[

 ردهتشاتنعم قلوا ع را هبسکوبهلنرمسک ك هزم ( عا والا ): هنهبج یناج نمرعشلا رسم ناکاذا ءارعز ةارماو|
 تعا ذا موقلا عنا لاقي رد هنسا تنعم كمكچەتب رادروب یز هود كمدآرنو هاتغرتره ظاذا ل جرا عرنالاقی |
 ةمونضخ یا ةعا رتا یب لاسفب ردهنساضم لا دو تموصخ هدننزو ادعس (ةعارلا) اتهناطوا ریل |
 ةغلابمد دشحو زیا عزم مامنلاسقب زوتید هب هنس شملکج بول ر اپ وق ندنرب یکی رک دننزو مظعم عزل
 لصتم هضرارخآ ضراربو _اوصاخاذااوعزاسنت لاقي ردهنسانعم كدا تموصخ هدننزو لعانقت (عزانتلا|

 عسناذاهیلاع "زن لاقي زد هنا سەم قمشوق هلتهرمس هیهنسنرپ هدننزو لعفت (عرتلا)هولوانتاذا وعزا ||

 رولکعسن یعجج رونیدهحسن هنیرب ع هنس هع طقرب رونید هننالوقزعس نالواندشیافیصب هلی رشک كبوت ( عدلا
 ردیبم هنلوط قالطا عیتناکااو لیمط كون رولکعوبسنو روسلک عاسناو :هدننزو بنعروس لک عسنو “هلم لاو
 ةيعسن مر لاقي یک عسموتید هنلب زار وپ و رونید هنر قاش واو لا نالوا هدننب یا اهل هل /عسوو
 ثشدد هدننزو دوعق (عوسنلاو) هڪ كرون (عسنلا) ردیدا كخاط هرافرب دوخاب ردیدآ هدلبرب عسلو هيا یا

 تلاثلا تاقبلا نم اعو نو اعسف نانسالاتعتن لاقي رد هتسا نعم قلربص یرقو هلک ءوباوس بویشوک ی رانا

 قلچآ ب ؤرولب یکی راەناد قادسمرضراشبد هلغلرص یرلتالراشیدو_ تخر ساو اعلا ترسحااذا |
 نطرالاق مس لاقي ردهنساسنعم كل: تحایسو رسو ملا نماستجرخاذا هات تعسز لاند زدهنسانعم |

 لاطادا اشا لاقت ردهنسانعم قلوا نوزوا یدنازطدوخاب یرلشیداب یسهقرآ كزوناخو ۰ بهذاذا |

 لاق, ردونسانعم قمازوا افلطعء عوسنوردشلیا هثطح تسد اعتطب وا حراش اهر طب وا اسوا دره |

 (عیستلا)  ردیعسا یبرف كسبق نماطسب (عوسنلاتاذ) ردیدا صفر هد هماسع و لاسطادا اعونسن یشلاعسن
 [مسنلا) تعسن نعم نانسالاتعسنلاقب ردهنسانعم قمقچ هفجآراشید هلفلریص بویشوک ی رتا شید خوب
 مسنا لاق ردهنسافعم كاری هنلبزارپ وب هلیرمسکنومه (ععاسنال)رونید هناي زارب وب یخدو هدفنزو زبنم
 عسا اسب ردهنسانعغ كلبا دبر قوح ینراوشموق هسکر و لادعشلا عر نیا عسنلاق لییخداذا لچرا
 بولاعوط توموتو لیوطیا مسانقنع لاقب روشی هندرک نوزوا:(مساننا) هناربط هاذارتسک اذا نالف
 نالوارستنس دوخاب نالوا نوزوا یناز ےل دوسخاب یترصو ؛ینانیا عسان ئش لافب رونید هیهنسف ناروط
 هدننزو هسنکم (فعسنلا) نخ ی لاوارظبلاوارهظلاةلبوطلایا  ةعسانو عسانةآرما لاقي روشد هتزوع
 ردیدآ عضوهرب هدنفلاراهرضب هلباهکم هلباهحوتفمهبت یاب (هعوشنیلا) ۰ رو نیدهضرا نالواتبانكاح تابت

 ردنرابع ندتمالتوا قنغاطهدفرطرب یرب ر هکر دهنسانعم قوا هدنک رپ هدنزاعرمر هود هدنتزو لاعتفا(عاسن
 | هدننزو عقم( عشنلاو) لبن وكس تاندمچم نشو حف كنون ( عشنلا) اسهیعارمق ثق فناذالبالاتعسننا لاسنقب
 فتعب هج زنا إذا: ثااقلا بابلا نع اشنمواعشن هعشن لاق ردهنشاننعم قمرقج بوکح هلفنعوروز ییهنتسنرب
 هنسانعف كلبا نیقلتززوس همدآرب و هرجوااذا یبصلاعشن لافیردهنساننعع قققآجالع هشب نغوب كغجوچو
 (عاشنالا) قهشاذااعشنلج زا مشن لاقي ردهنساسنعم قمرتعتهو های هتلاذامالکل ان الفمشن لا قب ردلمعتسم
 ترخاةنهاکو هرجوااذا ییصلاعشنا لاشردهنسانعم كکودو رادهنب زغون كفحوح دوب هنسسک ك زمه

 كلا ددم هل وصار هینک شفای ندفل 'رسوصو هلعج هاطعااذا یزاطاعشنا لا ةیردهنسا نغم كمر و
 چ سنج جد
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 به هر هاشتهاشو لول .تالمنالوا نصونصخم هيما بر ینرمفاو 7 ناتق ةا دنع یزافسا ليش هدایز
 هدننزودقم | منهآ) رولوا كعد یکلله او لتقا كناعسارولوا غوصعیخدندلعافو رولوا كاد رسا لانهشکنالوا
 ]| سآ او ىلا ناب هقمفلا لضقموهو هع” باصا لاقي روید .ةشزرب قاش واو لا يکي دشتب كنکیکن ویلا لا

 اه دوعلا عح لاش رد هنسانعم كعرو وص هحاغا هلنبتعف ملا دیذآ عضومو هد زو عم مخ ۱

 ردقح هلو اددانب كلامنب دلج ن هلعنو نع نا هکر دیدآ هلی هدنع مو ءاملا هيف یرخاذا عباراتاتسلانم

 تعا یمراذا لجراا منه لاشن رد هنسانعم ترمروکو ئ لب وید خخ دوخاب كاروکموس هادتزو لقت ( معنا
 نطل[نمهیفاعهافاذا بال من"لاش ندلعتسمهن شبام کلی زاظفا باس عوج !زومغ4نالواهدنکاو
 نادنرفعو هدلب هسکربو طلا نمهیفام ءاقاذا ءاقاذا ناعسلا عكا لانشردهنتئاتعم منهتهدشنز زو لاتقا مالا

 هاوزفو مثل هلبنک مه (عدالآ) دعباذا هنضرا نجل را ختا لاق رو هنتساتخم یلواروڈ
 اض لبهف كنون (جانلا) مال قالخاعبناذا لجرا عدنا لاسقب رد هن ساتم قعوا هنراوظاو قالخأ
 بوبلنا ناب هلی هقان مایقراضعب نو اخ نالوا ب ۱ باوض ردفوصم کک زلتدلیا رشا راک ددر راک

 چر اذ( فات لو دنلوا هللا دحومیان نالوا نالوا باوض د هدنوب نکآراب دلتا لد هدماقموت ظلال

 انعم یمعجوص ندرت ورتندندبهدننزو عزت( عذنلا) روید وضنافح ندنبنقکاذکهرتنافح نداده تک |
 نادنرپیبهنسنربهنوکمت كههجم ىازو ىف كنون ( عزنلا) اجرخادا ثلاملا بابلا نم اعنا او قرعلا غلات ||

 اخجرخا یا (هدبعزو) یلاعت لوقو هعلقا ذا ینافلا تابلا نم عزن هناکم نم هعزت لاسفت ندهنشانعم تمکحتنورا وق
 بادان نيۇقرا# اهدماذا سوقلایق عزت لاشردهنساسنعم تمکحیات عزو زدی هاست ولو ةن لم

 عزنلاقیردهن فک بیو درک شانرهمزو در تآواهمقتساذاولدلا عزن ل اقب دلم تسهنت اند فرقا شوک
 ناکمیلا ناک زم عرب :موحلا اپا کت ةنالا اةرعتاعزاتشلاو لاننعت هلوتقو اهلط قرحادا اس ننرفلا

 اج ندندن یاخو ر ,ةایطاعزنو حاشالا نع حاورالا عزت یلاذکالمالیفو حراش)الاق قلا تاغزا وا
 هیننزو لاعتقا (عازنالا) اهعلقیاةایطعا ج نو عملا قوه لاق رونلواربعت لمشکجناج هکرونلوا قالطاتلاس
 قغازفا نیووطو رکن دهنسنرب وب هعزنخعع هعزنا لا ردهنسانعم قءهرقح توکح ندنز یهتنز ید و

 هنسار و !قتماو بک فیل عتنا اتم روسلوا شا غلقیسفن یدنکندنآ هکر دلع سمنان تا ||
 ی هعانف (فعاّزلا) :فااذا "یشلاع زنا لانش زولوا مزال هلغلواهتساسنعم :عم قمعچنوب وق ندزب :

 هکر دانم انعخ كيلکچورنکب ودماتغارف ندهنسنرب عونزو قاستشااذا اونو اعازو هعازت هلهالا لحرا عزت[ لای رونلوارییعت نیز ردهنتسانعم كلیاوز زآهیهنسنرهدتنزو عوجز (عو)زلاو) هدننزو باک
 ةنتلاسنعم مرکب دنس هلوقم یرداموردپ دلو اهنعیهشااذا امور رومالا نع عزرا لاق روتلواربعت كلکزاو ||

 هدشنوو :هلعاضف(ةعزابنلا) اهمشااذا اموترن هیبایلاو هایادلولا عرن لافب روتلوار ازیبعت ك كج اکا گننجتتاخ
 قّهندسانعمللبا دمطاحت بوشکح هاباهسکرب و قاشتشااذا هلا عزا لاش ردهنسانعم قلوادنمو زرآ یخدو

 دوخابهننطو (غزاننلا) هیذاحباذا تو !اهعزان لاق اومدن بنام کچ هو هعصاخ اذا هعزان لات

 همدا یشدرفو "انهافمواهناطوا لاتبنح اذا عزان ةفان لا اتش رود هب هقان نالوارونیکح تویلزواهننساعرم
 نالوازمام ءنکرکچ یاب ردیعج كنظفل عزان لاف (ةعزلا) ب تب ررغیا عزانلجر لاق رونلوا قالتطا

 زاد ماو هنن انما تبشمتتصرامذآنالوانیابراو له دعا یا رمالاراص## دملا هنمو نونیدهمدآ
 || دازباةدرلعید یدک هللا كات را یدراو هنلها قحا ةع لا ىلا مهسا دا لافباذکور رونلواتترمضهدربلنعبد

 قالطالوب اخه نالوا هدغاطو زد هد ابا هد هلو کس كياز ردنا تا بنرتو ردیدآ عضومرب  هعزو روئلوا
 عر نالوا هدنشاب كناسناو لبطایف قب رطلایا هعزلا ق ذخا لایش ردعماوت و رو تلوارنعت رغیح هکرونا اوا
 هلا هضرامر دۇخان وب الصا جاص یرفوب كندر ؤنلواریبعت ن واوط هکن دنفرط یکنا كن هج کروا هنغلطوم
 عار یج روش د همدا ب رغەد تنزو ریما (عب زلا) رونشدناسشم رن هنف رط یکداردرب نالوا شاکودند اركض

 معاتناکاذاغیزتلجر لاتش روند هیسک نالوا ندنسهفث اطرضا ی هد نداناتس یسهدلاوو هدو عاظقزولک

 دیدیا مار ناکملاتش زود هرقارباو حم فوطقمیا عير ق لاب روشد هشغ شاروش ولدو هيس

 نخ نا ی نغیالو رعقلادب رقلایامی اب لاسقب رونلوا جارخ اهلبا لا یب وص هکرو شید هب وبق نبق یدو
 | كابو صاخ لوش هداشزو هنیفس ( فعلا )روشد هیوبق نیشیبذ یدوب هدتنزو روض ( عوزنلا) اردن دار عاش |[

 سنج

 ا ا یی ی یی وکو کک اک
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 هقرعلئ اسم قاربعبلا باون تحل لاش رار دیا قالطا عباون مرارب ندیانالیسش نوقت ن دند تنهود ||
 | رکذ هداروب ردتشم * دند ا دام ع وب (عاینالا) هنسانعم تسا رونلوا قالطا هربد مدننزو همالع ( الا ۱
 ا | يک یدنزمص رد هنساینحم قمعچ بویانیق هجزآ هجزاوص ندراکیبه دننزو لعفت (عینت) رایدلیانهوزادیا |

 راک باظخو طظ عو همدا و نع نیو هپ رسند یا یو هنع عیب ماصطاذه لاشو بادی قله
 هلی رسک كوره( عاجلا ) راف لسخد اذا جیف باطلا تعول نت لاسي زد لن یمن سانحہ یا باو شاتو

 | ږادروخرو “٥و عج یععوبف باطجطاو ذفعول غا لافپرنمنم احمر ورک دینی دنر جو |
 میت | ) هعضر اذا لیضفل متال اق ردلیهتسم دن سانعم تدرنماولغااذا.لجزلاعجنا لاقي زد نسايم قالوا

 . قمار بوکیس هدوجو مابیعط (عاجتالا) میان هيف ظعولا بت لای ردفدارمهدسل وا اسم عا |
mE۳  

 ماه هدننزوروبص ( عوجلا) نه نجس هر تس یا هب مات هنو منغ عجب ماعطاذه ل
 ال میمک روشد هیوصلیلوا حاسوب هلا نوادوخ اب توری حوت ءام لقب وون د هیوضاراوکشوغاو |
 رقالتوا«دنینزو هفرغ (تمجآ) لب هاب قيقدوارزبب ءاموهو وخلا اهم ذا تلاتلإ بالا نما | سس بن عوج هود هلن وکس كیجو ق كنون( عجل ا) رول وبا هود تا |
 اکا بل طل یا عجل اوترخ لاقپهد بو درمص نولک جت یججیردیسا هکر وی نید غمر دشارآ قالوا هام |
 | دسترو عاج( عاجلا زدلمعتبم هد هنسانعمقلتوا نانسلوا بلط هدقالتوا همت هکر ید رانش ممضومق |
 ون یدهنج لب نوا نالبدیقاهنی رغوب كتم هود هدتتزو بم (عیبجا 7 حاج عاج لای فی روت رک ابا اکو
 | حاج ال ) فولپا مدوهوا دوس امدیا عیجلا هنعط لاقب رونق ناکن دنفوج كناسنا لوق ىلج هناقتاشو |

 همدار و عضوه ف الکل بلطاذ|لجرلا منا لاقب رد هنس اعم قمردشازاراچهدنززر قالوا هدشنزو لاتقا
 عاج هدنزولمفت قتلا ) هفورعمابلاط هناذ تالف متا لاق زدلیعتسم هننسا تم كلکهلبلط نالا

 یاضو یف شاون مته 1) روید هل زمو ناکم قجهیدشارا قالتوا ھلبس هینب لوعم مبا( تن نددنلاتعم
 ندینآ یانموبو فا یا ثلملابابلا نم اعضت حم لوخت لوقت رد هنانعم كلا رارق لوکس ندوچچ
 ققفوص قاصهنب روج كئ زاغ و نوعا نغآ بوقج ناف كنك وز هرکصندکد زول ینویق شل غوپۇر دې شم

 دوخاب ند اچ هدقلغوبیناویحو بلقلا مد جر اهر ق اهاجو ماهنطساذا نا بنام لای زد دنس الشم |
 ةحبذلا ع لاقي رد هن ساتم كمك ر دق مطبخ قزلكديد عاضت تودیا طارفا شان نقع دش فات |
 هتساسنعم قاق هرزوا صالخاو توفص ییعصنو بج هیسکربو انمع ادخن باصاف بلا یفتیزو اناا |
 | خانوم لابی رودساوآ قالما هجوم انار اسیتولج افا جلا نوا لولایی[
 هددبشنزو هماسم( ةعاجلا)ملاعىا مخا نالفو اسلعرمالا عف ساتسسالاف لافازد نوخن ام تد دف عض لا یا |

 یر لاق رویشید هکر ومنا قچ ندور دوخاب همغلب ناقچ ندردض لوق ىلع رو شد کرکت نالين ندزغ / ۱

 یک ل ن ضابب لوسش هلئالث تاکرح كنون (عاضعل1) موشبنطانموا زدصلا نم حرخیاموا مال یا دعا اپ
 هر یراکیکهغروکوا وارپ بو لوا هدخامد یو برو لوا دنا تنکیک هغروکوا نالوا هدمقرآ هکر بیت
 ذوب آلو ھو ع ان یا نلا یفزاج لای رونو ارب كيلبارافوق هدیکرت دولوا قرضن هندی یر الف بوټی

 لعفا ندروك ذسعخن دزو لضفا (عضنالا) بحشهنم بعشأب و خاماينتلا نم ردح راقفلا فوج ف ضیا
 هادن ءا مسالا ما :ثید افتسو روداو كد كلها لا نیپزدهنسس انجم طوفم لت5 کر دلی وت
 ۱ روب اوا غوصم ندلوعفم لیطقفت لعفا هروسک کوب :اهرهفاو ابهآ اقا كالمالا كرد سات لشبج را1 ئم عنا
 سس

 اذکو ملک ا أنها ذا تبلاقل بابا نمونه اعضلاعجآلاقیردهنم اعم لیکس واو بجو ناسفا هبفلعو ةاع طم دننزوخوچز |

۱ 
| 
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 .:یماساع انموعنامو عمور ونلواقالطا همدا یحءاص تبجو تّوفو هر برص نالوازمس را لاردفصو ندعانم

 هنع عنتما لاشب رد هنساب هم قهروطورکب ودیا تعارف ند هنسسنر « دننزو لاعتفا (عانتمالا) ردندلاجر

 1 || لا فب رونید هنالسرا نالوا بلافو تس درب ز ه دنسفن بولوا دنمروزو یوق هلبس هینب لعافمسا (عننم ا) فکاذا
 ]| رد هنا تم كلبا غیرد ند هسکرب ی هنسنرب هدننزو هلعافم (فعن املا) هسفنی زی نع یوق یا عنتمدسا
 ۱ قلواراوتساو نیتم لصالا ی هکرذ هننسنانمم قعروف ند هنسلرت ه دننزو لعفت(عنقلا) هعنماذا"یشلاهعنام لاق

 هک ب یک چک ه یا هود جک هلیبس هینب لعافیسا (نانعنعلا) هب یمحاو یوقتذا هب هنعمنم لاقب رد هنسانعم
 نزلوا لاله بودبا لب هد هسرولوا زا یرافلع نور اقدلوا یوقو عینک اریزرونلوا قالطا رونلوا رببعت شبچ
 ندنتهچ یرابضتیشان ننراتوقو ن دنرلکلجکد وخاب راروقیلآ ی رانآ بودیا جذ یرلولشاب یرابحاص دوخاب
 ۱ ملقم ندنر کوی هیرالوا ردیا علب وللکاكياچ دوخاب ردبم هنیرّوصن یراقدلوا ردبا هئاقمو دعنامهلبانامز
 1 هلیوکس كواوو تف كيم (ةعوملا) قانعلاو ةرکسلا یاناتعنعم هل لقب ولوا شا تفلاخ هرلنا شان ندنراقدب وط

 [ مهلا) هخز شو هوا یا بابشلاهعوم لاقب ردرلنامز یکیدسا یلبقاوق هدشاپ هکرونید هنلثاوا كنماکنه ینلناوج
 | وهو ههجبو ق عهللاذهام لای رونید هکمربکهکنر نوکان وکب ولی زو هرهج هلیدبس هرم ضرب هلنبتعف
 عيه نالوا باوص نکآرایدید رد ذوخ امن دنوب قالطا عیهم هلوب شیکگراضعب حداف ضراع نم هجولا نّولت
 | قیویصه دننزو عی (عبلا) ردعونصم یلففل دیهضو رد قوب هلک هدننزو لیعف هدبرعمالک ایزردندنس هدام

 | اطیسنتم ضزالا هجو ىلع یرخجاذااعیهعیع یشلا عام لاقب ردهنسسانعم قخآ بولباب هاب هجئپ هنیزوب رپ هنسن
 | دنسانعم كم زا ویرجاذا سرفلا عام لاقب ردلمحتسم هن سانعم كمك بودرکس هپ هزو درب یکوص تآو ةنيهف
 | نفسلا خانا لاسفب رد هنسابنعم كع را دوب  دننزو لاعفنا (عابمالا) باذاذا نمسلا عام لاقیردلمعتسم

 | بوبازوا یرغوط هب یغاشا كن هلتبسانموب ردرظان هتفوصوم یتناترونبد هپ هنسن قی ویص ( هعیالا) باذاذا

 | هدننزو هرم( فعیلا) ةلب ولعلا ةلئاسلا هتبصان یا سرفل !اذه ةعيامنسحاام لاب رونلوا قالطا هنچرپ نافراص
 | صوضخ هتباید موز هکر دفعولردرپ و «دندنعزاضعب رولوایوبشوخ تیاغب ر دیعسارطع غ ونرب(نمیالاو)
 | قت هلاوصر اد قمر روب نم یوراد هکر دیربفز كنس هزات كنوراد یرلکدید ربص دوخاب رولوا لصاح ندرعهشرب
 هنحاغاالا دوخاب ر دیفص كنجاغاوبا لوق ىلع ر دیس هراصع نالیقیص ن دنزاغوب قیبنارب هرکصندق دنلوا
 | ناقچ بولیقص هلغو اولبغاب یزوا كنکد رکچردلوک ام هکر ولوایثمب ضایب كجو ندزوج هکر دخجاغاربهیبش
 ]| نکس یملاخ ر دشوشفم یزنکآ كل هلن اس ٌهعیم ررید هسباب ٌهعیم هنب رشق كني رجشو هل اش فعیم هنس هراصع
 | یتسعادولهس یمنی تب ذا الب لامعتسا ییلافشم کیا هلباراح ءام هیقو جواو ردعفان هلاعسو ماکزو مجطنغو نیلمو

 هعیعو ردپ رلکدید یغاب كلنوکءرقو نبللسع هلاس هعیمو كلنوکهرق هسباب ثعیم ر دعتام یاب وو عطاق توضع
 قیویض هاب رم هک ن هزمه (فعامالا) ا وا یاراهنلاو بابشلاهعیم لاقب رونلواقالسطا هنلئاوآ كن هنتسنرب
 قفأ بولبا هلیتعیبط هنسین قی وبص هدننزو لعفت (عیملا) هتلسااذاهتعما لوقت ردهنساانعم ققفا ی هتسن
 ا وااو هبتزو عبج تلا نوفا ل نیم صف "لیسناذا مثلا خي لاقي ندهنسنانعم
 ۱ ج رخاذا ثلاثلاو یناثلاو لوالا بابلا نم اموبنواعبن ءاملا عبن لاقب ردهنسانعم قمعچ بوبانیقوص ندنزوکراکیپ
 | «دنس هب كغاط زاردیارکذولرد حوا یرجشوب رارزود قواو یاب ندنا هکر دیمسار جش هنوکرب عینو نیعلانم

 | جاغا هو اهدیکرت رد طحوش هنالوا درارب قو روةجو ناب رش هنالوا تبان دنکنآ كغاطو عبن هئالوا تبان ||
 | زاما ذاا ن دجباغا یغابغچیمسق بارعا ر د قوب تیران اعطق ه دنتعیبط كجاغاوب رد یباغا نیاقو
 ۱ اران یزوالمشلا حدتفاولخللثلا هنمو یدینلوا ناب ° دنر ه دام رافعو خرم هکه تنراردبا تقد ه٥ دامو

 یار تذوجو تنطف تباغب ررافمحشنآندناهتبلا هسقاج قامچ هلکنآبودیا ذات قامعچندنح اغا عبنیعب
 قوج یوص لوق لبعرو.د هراکب ه دشزو توش (ع وبنیلا) رونلوارض هدر كج هيدر دمدآ ی حاص تناهذو

 هدنقب رطزنصم جا هدننزو رصنب (عین) ءهاسلا اریثکل ودجوانیعیاع ون هنیع ناک لاق رونیدهوددنو هقرآ
 كل هشدم الاس ر دلغسم ین هر کک تاراعو عورزو یراقلامرخو یر مجشچ ناوارف هکر دیا نصحر

 دوخ ابی داوو لرد یخد تاعیاسبن هکهبعض كنون (عیابن) ردلوا دتم لب ع وبن هدماوع ناسل ز دیس هلکسا
 یکیا « دنافرع ه دننزو هنیهج (ثعینلاو) ه دننزو هرم (فعینلا) ردیدآ عضومرب هدننزو رببز (عیبن) ردیدآ لبجرب
 هلتتس انهو روئید هرب ندیا عینوص هکر دیعجج كب هعبات (عباونلا) رادیدآ عضومر هد هنیدم (عبان) نا دیعماعضوم

 هود
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 غقناوبو# عقماب با ّرشوه# لالاهنمو هدننزو سافارولکمقما یجب ون درب ن لیکر اوت هدزلغاط هکر دقت اعم |

 نارکت هن هطعروما ردق ههلوا لنضاو هدارع یاصقاردکعد رد مدا ر عا وت ص٣ ندر قوح زد و راو هد ەلۋ ون ۱

 همدآرب عمو ردروک دم هدب هدام عقن لیصفت رونلوا برتط هدنقح هسک ن دنا تاکتراو کدوم زاوکت |

 نول هدننزو لاسعتفا (عاقتمالا) هن یر ئا لوهحا: اس لع شب غم لا رد هنتسانعم العاب
 نزح نم هنولریغتاذا لوما ءا لع لجز امقتما لاب :زوئلوارتتعت مسکن کی کر د نشافات

 هرس . یا هم اعا ارض اع لیضفلا مقتما لاقت ردد اتم كاا ىشسەلجبكدوسنالۆا هدهمکزواب  زفوا |

 زعها (عیللا) ردا كالهاو روهلظ هدن رلکشوک هود هکر داطیفسا در دز «دنزرط هبتطح هدننزو ردح ( عمل جا |

 دوخابونید هضرا زودب ود یار یشاپر,ندنسشاب وای نایلوا زا تابنللصا دو هعساو سرا هو
 هزکضندکد تکه جرا دن قمر رولواردق یی وب مدآز یکلنی رد هکر وند هر هوزوا قب هراطهادنزرط قاقوشق لۇق

 ددیا روهظ هدقلارا ېک یا دند هکر ولو ءهدضرا وتو هذارطزودضعب رب ولو راتقعت هزود طي اوا یسک
 عی ریا عیلم سرفو فان لاقب روشیدهغاربسق رکو یون رونید هیدقان رکی مالمو هدننزو بکر ولکملم جم
 نوزواو رو هغارسقلرکوب و هپ هقان رک یندون هو رذیح(ملیلا) نسفلستفردنردپشا قرط ؤو |
 لرم یا علیم لجلر:لاسقب روند همدآ نالواردیا تکرخل اکی وب کی واشاد بولوا لر عطا ورود کاک |

 دونید هناباسی لوح قالب ندنمستنوا هدننزو باصس (عاللا) نیس رعت فرح ذیمسا هقانب واکس افکه |

 كضرار رولوا فر صتمریخاضعب و هدننزو باصسو هدننزو اط (عالم) امال زاغ یا علن( اوز تالاق |
 كضرایرلکدیدعالع یرانآ نع اربد عالم باقع ره تدوا هک هشت ردفاضماکآ تاقع هدنريت عالم ناقعدیعقا |

 خر دکعد زاب دلوا ارا تقرکهب ننامسآتافاو ناهکا ثداوح دار هکر ردششیا دنالهابوباق اقع
 | ءاقتعلا هر تراط

 عالم ةمداق با قع ضب ردشلوا فاضم هنتفص ردندنفضو كان قع نظف عالم طلا دش وذ ب رقم |

 راوخشوم هدیسزاف هکر دپ شوق قلبج یب بیقع عالم تاقع لوق لع ردکعد ةعب رم هکرولوا هدنرالقت
 صوصخر لینوکس كمالو یتیم (عللا) عالم باقع 7اک ع القلا ضع اذاط ل اتق سای لاق ید
 علم هیلع ےهلاقب ردذوخ ام ند یانعموب و یک هدحاو دیرونلو(قالطا هتعاجج نالوا هرزوا ق افاو مگ هدنتمط
 اعلم ةاشلاعلم لاقن . هتسسانعم كمزوپ نّدنفرط نوب یقوبق رولواردصم علمو ةوادعلاب هبلع اوع اذا ناو
 یرلکدید قنع دوخای مکه نحر هود هل رسنک همه (عالمال) اهقنع لبق نم امام اذا لانیفلا بابای |
 اهقنع ةعرسوهوا ةه رسم ترم اذا: هقاننلا تعلما لای ید هنتساننغم كلبا تغرس هاش ۋوي |
 هدننزو لاسعتفا (عالتمالا) ردموس ن هلی عام نالوا الث لاتعموب هدساساو هد هناهسن هکزد جرم

 ردهنسانعم ك ءزوپ ندنفرط نوی نوبقشهارغوبو :تعلسا سم ةقالا تعلتنا لاشتبآ رد هناا انا عالعا
 هسلتخااذا ئىشلا علتما لاقي رد هنعاشعم قلا ب واق ییهنسنزیو اقنع لبق نم اهتطساذا ةاشلامللتما لافي

 اعنم ثلا هعنم لقب و دیلباق» كمريو هکر دهن سا نعم لیا مبرد نب هتسنربهلیئوکس تاون و یک كم(
 ةفکاذا هعنم لاقب ردهنسانعم قمردروط ورکو قءواص ندهنسنرب یب هنکر و ةاطعا تدق تلالا ترابا |[

 رد هنسا نعم كلتا غیرد یخدوب ( عنعلا) رولک ع ونم عجب هنساتنعم ناطرسرونید هیت عمو وها غم |

 هنمو هنعقفرولک دعنمیعجج كعنامردرالاف مس دننزوروبص (عاوتلاور ع لو منا ) هتم تم همت لاقت |
 یاح تو د هزوحو تکوشوزع ناللف عد هنرمشع نم هعنع نه هلم یا نکسب و هکر هعنموعقوه لاقت |

 رواوا ید ردصم یکه بظعو هفناو ردیعج كعنام هعنم ۵ داروردکعدر دغدآ یحاص تر شعوا تاقلعف

 جزم رولوا كعد ی خاص تّوقو زوز عفاد یرلندبا دصق ءوس هکرولواردصح هثی کز ردنا ناکسا نزور او ||
 درب نم عن لبقو مهرصتیو مطوحو هنعاطلهانع منع یذلاوه هیات ق لاقاردن دات ءامسا نام کر ||

 تاناط رسا ال اکیا ینملجرل امت روسدهمدآ ندا لک اھ هلتتسنیاس ( یعنلا) دب زام هبط عدو دی رام ةعل خم

 ماطق ( عانم) روند هکلبا تخارف بوروط ورک د هنن زرو دعا هتسسانعح عانتما هدنتنزو یرکش وفا |
 یسهلببق ییطو عنمائاعاننم لوقت یکی نیدلوا هنسافنعم لزا لازت زذ هنتساتشغف نماز درما لعف منا هدشرو ۱

 لیذه هلیفف كيم (ةعانملا) نريد ناعانم هغاط یا مقاو هدنآو ردیعما ك هیت تسکب رب هدغاطزب ه دنر
 ن دنغلب مصنعي قلوا عینم هعابنمازب زر داعنسم هژراودصم هک ددا لغاطر دو تخنا ه دلبر هدندزوب یش هلن ||

 “ا ۰

۱ 
1 

 س جس

 هدننزو ربمآ ) عینلا) اهتمراصاذا نتمانخا بانلانم ةفانم نصذلونالف عنه لاتش ردهنتانعع یاوانمسرب لا
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 و همت لابو میو چمک ره تب نو له اونا دید
 |11 ]فعلا زوم انعمقلواعباناکآ هسرولیکچ هنج هن دکل اوکو 7 هلک هات اندنعافمظع اب
 انا زا عملا مزد هنلسانجم كم ها رخ ات ندنماکنهو تقو تاشو مضومیا عضومنف هنن

 ۴ نمود مامان بها !لوقت روتب ذهن مبل وی هدتزو هفرض (نمطل) هنفو نع
 اجب وداد یک نچ ار و هج هاش یی ئاج لا نولواش نم هه اکو زو لوا ناکس|یبعاضفپ وادم
 ۶ : هرخآ ییلشرب,هکرد لکو هاب بتعراضعب و ردند هر اف وبرج یس لکم عهد

 راضب فوم ردعوضوم هنیسانعم CR UK نی ونت یلصاردضوضوم
 دوو ردیلوق یہ لانا دک ی دبا تالد دنیای سو دل رکن کیا هضم لاقام یرخآ تنم
 قر هلوا فات هپ قرا هلو ر دشا لج هت رو را هي وبس نکا زد تلا كسا هل بق دن د نوم مغینلوانکاس
 تن a HENE at بوآوا ی هدتدوضوب والات
 و كنس E | مکعف هل اووخت رونلوارابخا نادناودهلبلسودنک ||

 > ظل اعف هانی و هننسانحممهدنعنمنسرذ موم عمنم تج رولواهنسنانعمدنع ||
 IENE اخ اؤاج مکیاتبد رات دولوا لا ک هتسانقم میج نتشرڈ اعا وتلو ا
 hE هکر ولوا صخ هدج و تقو هدنلوق بم اژاج نکک ر دلم لو هدنیتو دوخا
 بت مه ولو من ا زدیااضتقا یا سانعم عاقجآ یب هلکعم هکلدیذ هئادرقم غار رکردخنراشو

 ةالطا خا-هٍیدارب یکی ال هک ناقض لو دن دوخاب يا دلو رلوا ةدنامزو لیکرادلاق
 اتم رک نیا اضتفا نسانعم ترنطذاضعبو یکی وقولعلا ین اعمابهرولوا هدهبرو فرش دوخان یک یبدنلوا

 تسصسمس
mer 

 ةه نج فا رعایلوخاد كوچ نککبیدنلوافالتخا * هدنا رعاو :اشذنع ج رکو دج رور لبا نم:هدآرو و

 ۱ ۳ ۷ ی قبر دهتسانمكب وا هد دن كنیعو یتف كم( ملا )یو ىع کس |

 الغلو e یلاوخ او طوبضتم یشنا هکروتتد منروع لوش + 3 دف دف (مبعلل) تاد

 ڈا اھل ام نما دحام عتال اعم اهرما N اما لاق هلو بار صص هّتسینرب اعطق ندنلام ةيسنکرب
 عم ٠ اما لاق روند هنوناخ الاخ ھذا شتاو ذو كرز تباغکو

 27 ودوتاو ةدنونم ب ةد یا

 دود کلی یش بوشرودآ هلبادقاو سن بصناماد بولوا هرزوآ تابئورص

۶ 5 

 ۳ و بل نم عم : ناکاذا یم 2 لحجر لابش رونلو اف رص و ذخا ندنلوق كعمان هیبسکنالواتلاع ||
 ۱ aS ارهاظ,ممعم فیلع بنك اک اذا یم ےھرد لاسقب هلو وکم یس هلک لک دم هدنآ هکروتید

 ۲ دملا ناعم ق تاج لاپ DR E E یناعنلاو) هلق رم (نایعیعلا) ردصوضخحم

 “ا دیدشقآ هنناعمهمو هناعمم هلبلو اعم” و ناعیعممو لاس ر روید هیس اكل و هرج 4 دشیا هتناعا جمعو

 | ۱ ۱ ات رود هبآیدراچ ندیاروهظنکرانب یس هلوقم قلنواو قاژاس قربخم هدنزو هز (ععلا)
 ]| یسهدکلیست اكو ورا لانا یر هلواردصمو قر هلوا هیاکج وب و هوصیآ هزجو یصالاق قیرسطا

 1 شبا 4 یبار ۳ لاد شف ئا نامش و است موفلا میم لاشي تست سن

 ا 1 ۱ هو ملا ۳۹ املا ید یرلگ الو نالفو د راجع ماتم زردی هالکوشخ

 ۱ 3 بويون یزو كر بوغای رومی و ولنافاذا مولا ع 2 لاق ردا عت هس انعم هلناقمو هبناسو

 وو نتفو بورد. هل كق كم ماعلا اه شوق هبلج |ذا:ضرالا یلعرطلاءاجملا م عم لاقت نو هنللسانعم

 موجو لام هرزوا رب یر كيا ءاعو نتفو بو رج یا عماد مهن لاب رّوتلواقالطا ةعیاتوو روما

 :لیمیا عاملا هکر لادن, روند هل اج يزاب قو می كولم كولن هليا عه تیبصقتو ترو لاظتو
 ۱ ااا لاق رد دوج أم ندران یھب ران عمو مو دیبصعلا عوقول ابازحا هم رو مهنلاظنو ضعب یلع شالا ضف

 | ععن (مقلا) ) لاتعلاقدخاو بزطاهداشیهو .مماعلاو زیان او لب اهن نكي ىم كلهن ال ثبدیلنا هو

 | ۳2 تار ینا ت م اعقم با ی مد لاق رد هنسانعم كجا هلتدش هدننزو

n erer حس 

 Ss Eu eS تا تا هشت تست نیا فا
 م ر نع نم یاتموملاعمنم ءاج لاقت رولوا هنسسانعم دعوا يهشنآ کام هلن نآ ولو اروصنف, هلکیتیدلوا

اب اعاد هکر ونید هسسک لوش هدنبزو ی : دقدق ( "یبعلا) ةلوامو رومالایلع
 زا ۱ زا یو. ها نو



 ا
 می

 77 غر آور ناخن با افت جا میم لا هیات لس تا 3
 قوس فنر لب فا بلغ PCT وب ع رنو اکو دادا ااا رت تم زیور 1۳۳ 1

 تلف تاپ صف ضو اظ وسا اب یا فعلی ناال نالق ممم دا
53 

 ادو اهطتوآقرف نم هعمل ذاا ةمبفع لع همس جزا معما لاقي د:هنسانعم تمزویلاص فروخ من
 عقب لافراد ةن انعم كغك هلت دش قر ناعم اوا بول اص هتوا یر, خر دوق لوف لوع تلاوورم لغ
 شذا ذا شما مم اقا ناد ناب ان اك کو ها عارف تر

 سس سس مس قدیم یتیم

 خیسوملا مصداق او هک هر

 ملا نابل!تبه ذاذآ موش تما اسد مز تام تملک یدول كنب هود ی
 نکته( چرا ام :هلیصبلا لات رذ هنیسانعم كلبار ارقام ماا
 یذهنسانجم و بلک یون قو درم وصلا بنانا سر ی اقا دن

 ابر نساجی ایزو کک اراد ور اتکا داو اکل ؛)عنصم لاقت
 |( عاصتا) بله ذاذا سوالی وغنس ال اغ نران امت تساوی کو بهذاذ ۶ خةيال

 كشاو اده نادا, ضرالا قاعه لاش : او هذاا نمزفلا اصم :لاقب رد هن انعم مک «نزو لاق
 نانا هادننزو فتك .(a دیش مسن ناب زد هنیساتنجم قسرول

 نالوا دبا بط عقد ی دد ۇن ایزو نب د مآ دی اشو" "زوان دوم نهج اب برف يک

 جاوا اش ا بغل زا ئا عضو خه لج لاق زودمهخ ناين وا هرولنز بتا دوم ان زولك ورب :
 لجر لاتقیزونید دمدآ ید رود تباقب نسهرهز ید انس هو ریس ع وسلا رنا ایشو واہ ذا

 تنولوا هج زآو حیا میصام ام لاتقب ر وتشتد هب وص قاروشوزوطا الا دأوفلا بو2 قزف ئا حو
 عصادپ الات هی رولوا دش دض هک د هب وصاروا قاضو رد دکل یلقیا عضاعوام ابری هوس نا او |
 هدینزو هننفرغ (تعصلاو)  ذنزو هرمه (تعصذ )رفتن یامصام یشلاسق وند هن اوور یر قاب أ

 نیم هشوق شم هنوکرب نرو لفقرولک عصمو ه دشنزودارمص رولک عضدیعجج واد هتل ترش ان چوم
 تولیکح ی وطر یباغا شاسکء دتنزو لیعفت (عیصقلا) روید هنشوقهچ ٌرسااکراةدنزتز ر زا

 هلع فط یخ هرنشق یعکرتاذا بیضقلا عضم لاق ردآهنتاتعم قموف هفوکءایغوبق نوح یمز نیش ۱
 اوغص املا ند هتننتناع میش ارغواو تلعشرود ولفرط یی اهل قو تل هدزو لاقت (م صاع ھلمبا
 اولناقا ذا! ەشصاخ لاسق قر :هلشناتنعه كلنا كن قرهشب زا هدنزوهلعنم(تعصامل) الت ین

 لانش نه هن لا شتس قلا بودیکهفرطرب هدنزو ع وجر (ع وظللو) شنو څ ط) اودناجو ۱

 كاع هل راجل وا كراش لا یک سرو دج وب نف به ذاذاتلاتلا تابلا نساضوطلمو هند لج زا عطم
 مان[ معطابسلا) نانلتسالا منافع نم اهیلنامو « باتو هته قدا لکا اذا غلا طب لقب ود هنشماتعم |

 ةع لا صا ا قا عللأت غطاضاسب لاب وتشد هب هنستن قآنالوا قاضو صااخ هکر د هن قان نقم
 ةبقان لایق هلو زدنا نالبش تور فشف ند هع هلغلوا نقشاط یون هکر ونید هی هتفانل وش ٥ ددنزو هن دنګ
 نشارك درت وک لر هقع یاظو یف كيم (منن1ا) اهنبلو زانو اهژانطا بشت ت تناکانا خال هعطم
 شیلا معظم هزغژ ول عظم لاتف راد دن اس اندم لوو 5 یک تل هره بو دت روق ی هنس یس القم
 امو دج هقاما س هاوه نوکو شیاقو ږد دنشاتعمعبصمتو رددت سا تعم عظم (میظقلا) هلي ذو هبلعاذا
 عظم لاق :رد  هنسانعم قهردناق هنبورح یدیزتو نهذلا «اتفسا دا مدالا عظم لا زد يقام |
 سلس

 1 وب واست ته تم مو ین را
 ةا نامه داش اتو هل قوخاب ندنفوجتهسکرب و هییمرا ذاهفرزاطلا عض مو دلوبو

 6: سە ەس
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 روم

 | رضا لب دود ار مواوصولوا هدیننزور هک ویا 5 ةة الا) وخ هبیراذا اذا هلون وا هطا اخد |

 هک ردیز رب نط زب (هعرام) صال ای 1 عرطا بلطي ناکاذاعرملجر كامن د نود هنا نالوا هدننلطز ولوص ۱

 ۱ قمارا قالو قازوچوادوخا كك هتم هلةع ست هدننزو لعق( عرخلا) نود هنغاب د لوط هدننزو تاک عارتو :

 هد لات ردهمانع» قي رفتو هعرم نهج نطقلا عزم لاقب ردهنسانعم كمت شوم هلقمرب یدو (عب قلا 1
| 

 | رقت كنهکر وشندهنش هک تا نالنوقوا هنسهلوعم نیهاشو ناغطدوخاب هن هجران تاهل سکو نمط كوم (ةعرملا)

 | رییس لامشلاچ روند هنل زار وب هب رسکك ي( عسملا) هوعس# اذاهوعملاقب ردهنسانعم كمل وب وعطفتبیا

 BEF یعسم لجو لات هلوااناوت تیاغب ۰ دکعیروب و بوی روپ قوج رو شید هبسسسک هدنور هلبعف كيم (یعسلا) ۱

 ۱ | الهساریسراسا ذالجرا عزم لات ردهنتساسنعف كع روب هحابهان و هسلح ادانا الا تباسلا# وب اعم یخ ۱

۷ 

 هعارم هلی مسکن هزم ( عارمالا) اكا سماخاو عبانلاو ثلاثلا بانبلا نعتعارم عرمو عرمو ولرم
 | ید ارا وتهیب كنآ ی نعد هبل یحاو هیداو عر ءا* لغم اةنمو عرمییعع یداولا عرما لاش ند هتساعء

 | یبحاص تام او تورث ولو |نآوازف یلامولاخ كمدارب لئموب یدنلقب هکلرید بولاغوج قتوا یرلکدیدبلحو
 ٍ | قارا ىر زبو هندزکااذانهادلاهسآو عرفا لاقب ردهنسانعم كمروس خا قوج هشاب و رونلوا برم هد قدلۋا
 | لزا ترم 8# لغااهنمو .اسعب رم هیاصا اذا یداولانالفعرما ناق ردهنسانعمقمارغواهریولراجو قلوب
 | لوا مماتنو فرصت ناه دوا لئان هکدوصقمو دارمروننلم هليا لوزن نامه كدلوب ر ولږاجولتوا عد
 : aE كلبا:ل و دوخاب كىروم کروړ ندنفوخ طرف كن تاتهتکو «عارماو رونلوا داربا هدنماقم

 | | بالا ماعم نهد لابس أ رعررشلاتشا ردهنتس انعم كمر دچ هفابیشابیخوو هدنب زو عرف .( عرثا) "هبصخیا

 ۱ ولتواهدنزو فتک ( عر ۱۱) هلحت را زا هزعش غرم لاب ردهنتسانعم قهارطیافصو ياصو هنمزك ا اذا ثلاشلا

 دقرغا ( دعزلاو) هدنزو ةزمه (هعرلا) هلیعف كم یدارونلوا قالطا عزاوم هننایاح یدیا كلم هدنتقو
 هدشزو هف رخ (هعرعو) لب زنك ك ير دناعزمو هدشزو فزعردعرمیجج رذیدآ شوقر دیش هخارد هلیشزو

 ردمساسنعم قفاتتوا یسوآ كننور ندنضع كیدارو عزل تلطوا عرسااذا لجر جت لات یدهنتسانعم
 داف عب لات .وذاههلس اعنعم كما تحایسو ریس هدسنزو لاینعفنا نا ( عارمالا) عمر انا ع رمت لان

 هک ۶ وبا وب زونه یکم دوب لوفلع كن هرس هباه (دعزلاو هدننزو عز (عزلا) بهذاذا

 MR نطقلا غز لا فهم كيد ضوع هلقم و فیقطاود علاوا یشلارخآ 4 دخلا

 ۷ هب رکهدنزو دآ دش (عا مل ا) مایا یعزم لجر لاقیزونلوا قالطا هبیعضوق هدشنزو رم( "یزلا) هقفاذا
 ۱ | دهتطافدتیا*وشلاذعانم لان روئند هتسیدنکو نشود هرب لت هتندربهدننزو ةهاتنع (هعازللا) یکدفنقروئید

 | هیوصصازو یزابلااه یّربضن ذمطلاوا هنعهفسلاوا م ملا نم ةعطَملا یهو هعرم ی زالا راب لاق رونلوا

 | جوارك ي٣( ةعزملا) ةعرلا) روند مجزا او دوخانرونید هپ ه ي شلاق ندنجاب شلورحو" روند
 | اضرغعروه لاهنمو رد هنسانعم كمل وهرپراپدننزو لعفت(ع لا کل ا)روش هغو هعاکر ,كلذکر وئدهش وت شوق

 | i HER قاق ف هسا هلینوکشكي ه2 نبشو یف كيم (غسلا) هيلع ىوقلارسلارشكلائا

 ۱ | ردەنىسانەم لجن كروک یس هلوقمرابخو هعرماذا نطقلا علم لاش رد هنشسانعم EH قوع هلقمرب و

 ا كنردكو وح یلولاب قمردنا مو اهلحاذا غلا عشملاش زد هن ساغم قعاصنویقودخضماذا ءاثفلا عشم لاقي
 | 9 لاش رد هنسانعم كکود یبهسکر هليا هنتسدرب و هب یراذا هلو وا هيلع عشم لاش رد هنسانعف
 9 تاذ لاش زود هصحش سد رتورهام ۵ دسشلیحاف هدننزو روص (عوشلا) هب هبرضاذاهربضو لبا نال

 عین روند هنس هج اکی و شلدید 2 داتزو هتیفس (تعیتیلو) هب نمک( عن: الخ ئا ع وشف

 هدشزو لعفت (مشملا) اهیفام لکلک نانو لا رد هنساشعم كعیروس یاعط نالوا هدباق

 ٠ و دنس هک هلراوط ه دانزو لاعتفا ( غاشنمالا) ۳ ایجتسالاوهوا هنس فن نع ی: الا لازااذالجرلا عشا :

 لاش رد هنسساتعم كلبا صتسا هلشاط هصاخلوسف لع كلبا هلازا ندیدنکی زادرمو ٹول هلباتتما هبنکرب

 رد هنسانعم قعافو هلک هدخااذا ع رضا ینامعشمالابشب ردهنتسانعم قلآ بوغاص غو ك دون نالوا,

 ' كاياذخأ اواعسمهلساذا فیس | عشئما لاقي زما موديلا اھ تساوی

 هلت وکس ل داصو یقف كم (عضل 1ت دجوام هنم نخ یا تال عشمام نالدنفنم عشلما لاسقب زد هنساتنعم |

 كنم



 ت
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 سس ی :

 | لاقب ردهنسانعم قلو ا ییختسندمنسنرب و هاش ا یاءناوماقبیااذکب هات نواوق ور دفن اعم ح

 1 كيم (ماعثلاو) هلع تن هثلشمیانو كيم (عثلا) علم < اذالاع : عتما لاق ردهنس انعم كمل هنافو ینختسا اذا هنععتما

 | نالواباوصردشهطقس سرافنبا مربخا تغل دوخای رونید هش ورویدب و نیک ج صوص هلاوسن لب رممک
 نیک < جزو روک ذ هجو تروع رو لوا ردصم عمو: ةف هبشم یا ءاعثمو مش عثم اهل لای ردقلوا عثم نیمه

 قیشمادا لوالاو ثلاثلاو مبارز پابلانم اعثم تعشیو هارلا ت ا كم رو وب هلشيوروپ

 rr EA Be هدننزو رما (عیجلا) رو بنيد هن البرمص یو دب كب هدشزو ءارچ(ءاعثلا) رعبف

 روند هدو نايا هنن رزوا هرکصندکدلیا لکا قامرخو نل نیں وهو عیجمااولکا لاقبردندماعط ۱

 رود هنادانو و لهجو رونید همدا نیفشاشو قحا نالوا نلربآ ن ندر ییددروتوا هلبتفو یرسک يه( عا

 هدننزوهفرغ (ةععلا) لهاط)اذکو ةناکمنم حرب دکیرل سلجاذاقجایا ةع یهو ع وه لات رده یوم

 (نعلاو) هنشزو هرم (تمسحا) روند هبروع نادانو روشد E O قیجا نابیلرآ ندنرب خدو

 ۱ ۶۱) اةتجابنم یا دعو دم ] يما اشا نود روع تالوا 4 ابا ال هد زو هو

 ۱ سن بابل نمةعاجو مو لج را عجم لا قب رد هنسانعم قوا الا هدننزو مع ان نعاجلاو) هدننزو جم

 ]| كلیا لک هج هلس هلبا دوس ییامرخ یزوف هعجو محو رد هر زوا سو شمر شن یر كرر دسم نجماذا كل اثلاو
 | لک اذا ثلاثل|بابلا نمقعحتواصحملجب زا عح لان ردهنسانعم كمگاوص دیر زواأم رخ لوق ىلع ردهنسانعم |

 . | لافب رد هن سا تعم عج یبدوبهدننزو لعفت ( معصتلا) نبللا هيلع برشو و رنا لک اوا اع ءنبللاب سبايلارغلا ||

 هخرف (فعجا) ةرتا مب لع قلبو نبللا نم ةوسحوسص یا عجب لازيالنالف برعلالوفتو مجتمع لجرا عبس
 هدشنزو نامنر (ع اعا) ةعلج یا عارفا لاقب روند هتروعایحو مرش هکر دهنسانعم هعلج هدشنژو
 هنامر ( نغاصْلا) نیسطل اوءالا !نمقیفروسحوهو اعاحاسلک الوقت روشنید هنحالو و هنسا روج نوا هج روط

 ناکا ذاة لر لا شیر دژاچ ەد هه كیمرو نرد هیسکل ئامار نورد هدر هل اروط هنایلاباالهدننزو

 : لاتش ردرباح خف لبجم ید هدنو .روسید همدآ ندا لک !قوح کجە نانلوارکد کیو عیجو ةعاعلا

 1 لاله یدیفحو جارسولغوا ردن دناعصا کی نا ةرارمنهعاجم ردن داسا عاج و عععتلاربش یا دعا لر

 قوج یروک دمی یجدوب هدننز هدننزو دا دش (ع الا ردندب رع لاجر ریس نیعاحتو ر ردندنیداحاةاور ر جارسنب
 لاق نوند ةتروع هن ۳ (فعجالا) روشد هنس دقت ر روت کده میم هدتنزو هما (ةعاعلا) روند همدآ ندیالک |

 لاشب ندهتیباسعم تامروصا دوس هلی باق را هتک شوک هود هلبرمسک وزمه (عاحال) ةينازیا هعجام ةآرما
 شیب ن2 هنابلاب ال هی رپ یر هزئنزو هلعاتم( ةعجاماو) هدننزو لعافت (مجاقلا) ءانالانه نیللاهافساذا لیصفلامحا

 3 افارتوانج امتیا اج امو اعجامت لاقب نوسلوا ىلع رکو لوق كرکرد هنساتعم كلیاهلماعم ناینهو |
 ۱ ۳ هدننزو لفیص (عادیلا) رولیاوص هلکنآ ی که شم هکر وند زوج ناتسدنه فوق شلراتج یا هدننزو هرج

 قرش [ عدل ا)نذیدآ نصخرهدنعهدننزوبنع (عدم) ردیدآ عضومرب (ناعدیم) روند هنخلاب ر رکډ هد رخ عور
 ۱ هوعدو دوخا ردلجرات فوقی زنگ و دیسک چتو حودعم هدنصوصخ یس هدننزو

 لجرلامب دواوا ناز میم هکر د بم هتغل ید هیعد هدنظفلهوعد لوقو روند هام: دا نالوا هدسن هکر دیدن"

 اأ بوبلبوس نزار رخو ءالکر هباه ( ةعذملاو) هلینوکس كەچ لاذو یتنف كيم ( عذملا) بسن مهتمیا یعدم
 قرهدرفشفو اضعب مت کو بنا ضع RY UF ةعذمواعذم ل عذم لاق ردهنسانعم كلبا مکی زار

 عذم لاقت :ردهنشانعمكمحادنآو هب یرادا :هلوس عذملام رونلواربعت لر هرذکوح ASE كممشيا"

 لابطا تاشعشقنونعلا.تعذغم لاق اش ردەنسالعمققارلوص ندردمنج نالواهدنهبنغاطو فلحاذاایع

 بویلوا یقیقحو ءافو و سا ذکی ا عا ذم لجر لاق روند هپ یجتالب هدتزو داش (عاذلا) تلاد
 ذخهحالو هلءافو ال یا عا .دموهلاش روند هتسک نانیلوایصک "قخ تداعرو قیجو تربع نا هکر :

 یا رجتنما3:تنانلت الصاو بلا منکيالیاعا 2 ذه لخرلاش روشنذ همدا نالوازل قص رسو بیلابادنخا
 ! || ند ندنتقوو عا ذم لظلاشهنمو تسشالو رودبیاعا ذموه لاق رود دیسک نالوا هرنوا مادری زود

 1 دم هبیحلتف هلو وا هینم سیر ناکاذا راکاذاعاذم لجر لاش ف روند همدا نالواردیا لویدوخاب ندا لازنامدقم ۱

 رازضرمولونصولتواهلب رسک ك یم (عارملاو) هدنتزوربما . (عیرلا) ردیدآوصر هدندروب رفعج ی هدننزو یرکذ
 امن .ردهنساتم قلوارازغرمولوصولنواررب هدنتزو هعاسق (فعارلا) روک عااد عرما یججج روند هرب

1 
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 | میت یتوزغ نوا هرکصند هلماعح یک تروعورا نوک رق هلت مج طارنشاوبشا بولوا یضاز یخدلوا بوپد || سس لطم

۷۰ 
 مس

 یرقوب یرقوب بارس: ندو شرو ةياسغلاغلب و لج:واربکالا یضعل ادنعوهوهتاخرخآغلباذا یعهلا تم لا
 ]| زدلمعتیم هنسانعمقلوادیدشو مکحم یکوب كيياو عفترااذا بارسلا عتملاقب ردلهتضم هنیسانعمچعلاق

 كلبا كادرموجو هنرج تادتشااذاذینلاعتم لاسقب ردهتسانعم قمرا زق كب بارشو دتشا ازا للا ,عتم لاقب
 ىف كيم (عتلا) فرطاذا لجر عتم لابقب رد هنساسنعم قلواضب رظوداجاذا لجراا عتم لاق رد هنسا نعم

 ]| كمرتوکب ولا یبهنسنرب هلیفرحءاب و هبذاک اذااعتمواعتمنالفب عتم لاقب رد هنس انعم كل هیذاکم هلا هسکر هلو
 | :لاقتردهنسانعمقلوا فب رظ هسکرهدننزو ةعاسق (ةعاتلا) هب بهذاذایشلاب عتم لاق ردلمعتسم هنساتعم

 اا ردهن ۱ ۷ علیا هنسن رب خدو یکم نم لب كب( مع ) فرظادا سفال ا باسبلا نمب ذعاتتفلج راعتم |[.

 ]| دولوا مماندنسانعم عیتع هلب مسکو یمن كيم هعتمو هب بهذاذا ثلاثلا بابلا نم هعتمو اعتق "یشلاب عتم لاق

 چوک ده ع که و عین یا عن هلام لقب یکی ظفل عام رند هکمردنلعفت رواو عاق هنمافمتنی
 ندا هبلخ یلبینس هرکصندکهلب|عافناوعتع هلک آ مایار بودیا وزن نوناخر ردذوخ أم ندنسانعم هاف
 | رن تم هجم اسم یی رعت فلم هکر دحراش ةعنلا حاکتب یییشلاامجوتزت اب رونلوا رعت هعتم حاکنیکر دنرابع
 | هدهعردلربیعت قصب ذوخ ام ندنظفل عتتیلب اقم نیعمو دودعم غلبم هد هنیعم تدم ینوت اخر هعتم لصا ارز
 ]| کر الثمر دب راچ ضفاورا نیبهدنرید ےچالاحردانعمر یکن لار بچتساورا یا سفن کر دتراښعن دکل یا
 ]| نسپبرولک اکب هشورخنوا هدننمط قل وا عفتم ندنسنوکق رق كر هيلا دارا تارببهدرهشمیجوزتو حاکن نوت اخر

 | چاک ويو ر داح زب یکراضعتساو راجا هنیعب ردیکب وقار تروعن,نسکلبوسزونیررادهییسنو قالطا لکا

 | هلبهجو عت یا دعتسو یهتاردطوسبم هددبهتف نکی لیصفت ردهقشبندنف و م جاکن هعتموشاردشاب ان
 | جونارق جو دارفا ر دجوا یعاونا كجحارب زر دنرابع ندکلبا مض هرغوجخ هکروتلوا قالطا هیج نالوا
 | مت وردا عجب ین کج لی هز ړک دکلیا هيلث ندرب هيلا هر ندناقیمنارق خورد هزلعمدارفا یر دوعتم

 ناعندک طا مارجا ەچ نی زسکی یا لوزن لھ کک لوزت هنطوو لها بو دیا لیلحو مار جنا هپ هر عا دشا هدهدنج او نس
 || هدولب رسک ك ي دنوب و یدلوا عورشمهمالسا لها ید پار ازلي اهر عهد ر هشا هدد يل ھاچىك ر ۈنلۉ|عتتنمهل باهر عهد نوب
 | كيمیخد هدنوندازا نم هبغلببامیهو هعتسملام لاغب رونلوا قالطا هپ هشوتودازردق چ هدیا تیافکه عتموردنغل
 ]| :قالطا هنیبا كنپبوقو هیهبرقو هیدغوق هعتمو هدننزو بنحرولک عمو هدننزودریصرولک م تم یی ج ر دراج هل یک
 نوید هاش قجبهنلوا عافتناو عتم افلطهو نونلوا قالطا هشاعموداز هجزآونوجگزافدلو عفت شعاب رونآوا
 ]| از ندننصن كنلدمرهم هنوت اخ شهلوا قیلطن هل افعتمو ردتخل هلب سبک كيد هدرازوب نیک ماعطو ٍدیص
 اكنون و رونلوا اطعانوجما ببیطنوریج لب اقم هنغډدنلوا شبحوت هلعیلطتروتید هئېش ناسلو اهیطعو هلص

 ۰ یحتنسو تنسو جاو | لوخ لا دعب ردبحاو هيم“ دلا لبق لوخدبلا لبقالثمردنروصترد یوجیکرذراوینالوا+ ۱

 ]| لافب روند هیهتسننوزوا ( عناسلا) قالطل دعب هبتلصو ام یهو ةعتعةقل طل منم لاب رديت جا! لبق
 | قنرآتبنتء) زاسندنانو زومو دیجیاعن اموه لای رونید هنی زېب و هنسوپا تا هنسنرهو  لیوطیا ع نام یش

 | نود ها شلکوت نیتدووباو ےج اروا عفترم صاف یاغناموهفهونزو لاق رونی د هتنالواولیترابطرغا دوخ اهدای زو |
 | تعتنفو اف هدننزو بام (عاتلاز ردیعما یراردپ كنب رایان ربط بمکم نامورونیدهذینوهبارمشیزمرق كو |
 | زونیدهت آوتادا قبهنللوفوفع اس یاریشکعانم هال رونی هش اق قلیتاضوهعفنم,ی ع اتم هی لاقپ ر ددشنانعم |
 ۱ عاتمواهضفو تهذ یا ( ءا ءاغتناو)یلاسعت هل اوقهنوردهعنما یچجج رود هش .ولک ؟نالوا ع افتنارادْها بغل طمو |

 | جارار خلوا یی ااتم یان هل وف ةنمورولوا مبا ندعین یکه عدم ابشمو صاد صرو ساتو رفصود دج یا

 هلو عن هدننزو لعفت (عتقا) نهوعفنایا یاب یدع كلذلو عین عضوم اعانم عضوف اعين نهوهجتمىا |
 مش نعم منهسا لاشردهنساضعم مت (عاتمسالا) 4 ملاب رج اذا جالا علم لابش رد هنشانعم لا ج |

 متملافب ردهنیلانعم كزپ و هعتم هنو اخ نانلوانیلدعت (عبتملا) عفتنا اذا هلام عتتسا لاقى ردهنسانعم كمل هاف

 هیابش یهتتیناّللاهاشناوهاایااذکب هللا هعثم لا هنمو ردهنیانعم كمردنل هدافو "دمتهاهاطعااذا دفلطم ا ةأر

 || لار دل متم هنسانعم قافر عمو هّوطاذا "یشلا عتع لای رد سالم قازوا یدازوا نوزوا یبهتسنربو |
 "|| :تامردنل هدناف ید هل نمسك ەز (عاتمالا) ےھراعاانلطایانینس مهانعتنا تی رف ىلا هلوف هنموحزاشلا

 سس. تم
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 | هدنان یه رق نلاجرما بجومر ههجو هللا مرکی لع ماما هرکصن دق دلوا تصخر نوک وا دنس هم مر یخ ردمارح
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 ردهنسانعم کر ددلو هدننرافیماناو تحفا دقاهن معنا هتعفراذااتهبنذب ةاشلاتعل الات رد ەن ساتم قمر دلاق |
 ةسلتخ ااذاهیلعو* مش ابا الاسش ردهنسانعم قلا ب واق ی هنسفرواهنطب یناهدلو < رحاذا الا تفل ا لات |

 كندنسوب نکیاراو یراهح خراپ یا هلغلواناوارفقلتواداوماکردهنسانعم قلواادبس قاتواهجبرابهچب -رابهدرب ریو |
 تساند ةعل امف تراصاذا دالبلا تعلا لاش ردتراسع ندکابا روهظ هحراب دیس راباضاج ید یژهزات |
 ۵ هنسارب یدو هدبش زو لعفت ماا) روس" نو هبک ن ردلاق خر وقهب ر هی لعاف مسا( لورم ۱

 اویل تار لصا هدندوچواتلآ (ما) هات اازا يلا عت لاقیرد شات یل اق |

 (ةعوللا) هنولر اس تفل ات مش هدنسح قت :نوکنناوهو عيت هيف ناکاذا علم سره < لات هلن اففما |
 خفن مال

 عىل دبلة لاشزوتیدهغلقناب نالوا هدکر وب ندهضزاع ییکض رمان وااو نزحااب ر ندقشع هل توکل كدواوو | ۱

 تیولات شان ندهضراعراتس دوخاب قشع زولوا رذدصم هعولو ضرعفا" موا بخ نش مل او بلقلا ین دقرحیتهو

 ندل واباب هدو ضرفوا عزج ادا :هعول عاولت وعالن لحرا عال لاقت ردهتساتتعم قلواهتسخت دوخا اقا |

 [عوللا) ردترابع ندقمزا رق :یراشآ یزا همن وتاخ هکر د هنسا نعم هوه) هعولو داور حاسطقلانا یدوزو |
 اعول هعولبآ "تا هعال لاتشزذ هدسانعم كتا هل ادودو هتسخ توقات کرو كمدارت قشع هدنشنزو عون | ۱

 || عولیلجراعاللافب د ەسن ىلا وخت و صا زحاد وخ ا زمری ہک هدننزوع وجر عوقاو عولو همرفااذا |

 | یتکنر هلکمردن وک ب وقان ی هتشنرب شنوک عولو قلنط ۶ ساب زو ااغ رج یا ایعیال ناک دا اعوولواموا | ۱
 رد ءايلا فوذحو بولق» یدناهعئال لصا ( هعالنا) هنول تربغاذآ اعول س سا هتعال لاقي ر وهنشاسعم قمزو ۱ ۱

 دتیلال یا انرهشجلا.دآوفلا عال نانا لاترد نا فوض وم شات روتتد دننکق ناب یرول نانو اچ |
 رد ریز نی همس ندنشوقروقویدزارغوا هبدثداخرب یشان ندنبخ طرف هی روا ییمیاعزف یهلوا باک لا یهو |
 ۱ کا ندعو رد هدلب رب هدلبج مانص هدنعذعال لصاردهقشندن رک ددنیا ندعو رد هن فر هدنم (هعالنللع)ا ۱

 || عطتوخو قارقشو نیش روشتند هنروع لوشو رکذ 22 عج ندنظفا عال هعالو ردهب رقر فاش صم |
 ةًآرما لابفتروتد هنوتاخا دأوقلا هدیدحتولتماهتو الو لک هب ی کع نکا بوق حازعو غالااد هالاسز هلو ۱

 ۱ یدبا عئال ینصاهدکنون (عاللا) دآوفلا ةد دا یا الار لانشو مهنک# الو لاخلا لر اخت تناک اذا“ عال ۱

 | عزعن یا مئال یا عال وس"لاتقن روید هّیسک نالوا یوخدب ود ر>دوخات ندیا عزفو عرج بولواز سه ۱
 .عالعاسه لجر لاتفت روند همدارتنرص قفروق عالو و مو نوغال هو قلا ین : حر روا ۱

 (ةعالالا) روند هغلارق نالوا :هدنش دم كيولاخهدنن زو رهوح ( خل وللا) مثال عئاسه لانو عو زج نابج ئا ||

 (عايلالا "دوسا یازیغناذا ةأر اید ر ا لو یار ج كنروع لبیک ڭا هزه ۱

 ةع للا مهلا اند قرخااذا هبلق ۳ لاسزد هننشاتعم قلقاب تونا كروب ندەضغو ودنا ای لاا | ۱

 هغو "لفغ یا ةهعاچلو ةعلقلا هنق لاق اودهنسلاتعف تلعغا هدننرو تاشو هد بازو هر ش ۱

 هزفلاو لسکاایایهللا ندا و لوقتروشد هلاکت و روتفو هککنکشوا ید دوم هزار سخ و نبع هدنصوصخ اوا :

 فیت [ علل دهب ودتص زاد <یضاف ندننت دم اما "یی فعلی هلادبع ردند داعسا هعب ملو نبت تحمیل |

 ۱ میل + نخنا لک لا لراس یا حل لخر لاقنروئددمدآ ندناطاتتناو تفلاو سنا با ننکر ه هدننزو

 تولد وتلزوس نی نمک اهم ناکاذ مات نما ل لج زا غمللاش ر !دهنسانعف قلوا عهلمداربهلنیتعف ۲

 | ةدزوشس» دننرو جرحدنآعیهلتلا) م مالکااق قاش یا علب نالف لاش رذ هساتعم تا راه طا ثالرولتعس

 ظ فا! دا دملک ميل لا ز رولوایدّوم هژانذه AF كعا هل [موظا رفا هدر اهظا قنو رق شفت هلعلکم

 رۇ دەخلقناب نالوا ڻداخ و ا ارهو ةدننزو هنعول ) دل )رندآ عضو مرلي مک« كمال (عیلا) ملبو

 | اناعیلعبلاتعا وقت رددنشمانعم قلوا لک لول هاتف ناخد هتق رو هتعول ىا عوامل نخ لقب ||
 ۱ زدنا عزوجترا هرنآهنیاهدنب بود دک وزا اندر هودز اس انادلوق للعهب هود نالوا راصوصكاخ )عاب :ترصحعاخا اإ

 الا عجرم هفناتس تالا مادتفن لا یهو طلا ةع رسلایا عابله هقان لاتعبر وتد ةيهوم نالوا
 ةدیدش یا عاج ا لاسر وشد هراکجزورا دیش ةد لب زو تاک (عابللا) عامل اوز عب لافتو
 زیاد زدن قمراو هن کر خ قاشوقابق نو« تزو عوخد (عونلا) م هیت 1

 هننسانعم قفراو هرکه تان ققو قلشوفو لاوزلا لب ةفترا ادات افلا بالا نم رال :ختملاعب |!
 || ردم تس هلو نشوژ لاک دنوکب ولسکول شب او لوق لمزا ترا نوا تراز زا ی دلمعتبم ۱
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 | هفلحیصقاب یلکتاذا تاعاقل همالکق لاعب روضید هرازوس نالی وس ندقلحیاضقا هدننزو تااهر (تاعاقللا)
 _ || یشضاح هسک کیا هدننزوهلعافم (هععاللا) یخ اذا لوپن یلع هول عقتلالاقب ردهنسانعم قزوز نول (عاقتلالا)
 _ | هتعقلف هبیبلاغیا هتعقلف مالکلاب نالفنعقاللوقتردلمتسمهدهبل اعم بیو ردهنسانعمكلبا هرواحهدقلب اوج
 لا درنص مکللا ةش اخ یا ةعفلم ةا سهالاستبرونید هبیراقیوکدبو هش قم هدننزو هسننکم ةعفلملا :هتبلغف ئا

 ٠ | فرصنمریغ هدقدلواهفرعموب و مکلیوذای نیناللو عکلاب ءادنلا یف برهلا لوقتو روند هیهامورفو مت هدننزو
 | هدقدلوا هفرععوب و رید هعکل هعارسقو عکدل هلآ كزاراب رعو ردلودعم ندنظفا مکسلینآ یرک ذاریزرولوا
 | ردهدنلاب یرا هکر غنودرمصو هکلب ردلکدلو دعم هرزوا یراکدید عاک لهدنننوم یک یکلّوا ار زرولو فرسصنم
 ]| هکر چ شیاربو ذوسرو قجایا مکلوهلاقپرونیدهنادانوقجحاو هنشانعم دبع روند هنسنجلوف مکساو
 || دود هاو هربغالو قطب یا عکللجر لقب روند هک ناشی رپ وجه نایلوا تقاسبو تردق
 | ساب ربک هشاسبلب هندبهلنبتصف (مکللا )روند هیسک یلفس ولساپ ولرکو روند هغجوچ كچوکو هنشانع+رهن

 ]| هعاکلو مکسلو هلو هبقصلاذا عبارلا بابلا نم اعل حولا هيلع مکسل ناي ردهنس امنعم كعلرپ توشالب |
 ]مکس الا) مؤلاذاروب زملا بابل نم ةعاكلو اعکسل نالف مکسل لاقی ردهنسانعم قلوا سکانو ل:هدننزو هعاش

 ]| هبیامورفو شک نو میل هلیمتف كمالو كي (ناسعکللاو) یدنلوارکذ هک هد سنزو درم[ مکللاوا هدشنزورج
 ]| خو همیث هدشزو ماطق (عاک) ردضوصخت هنمافسا دن یظفل ناهکلم لوق لع رد نمکلمیتوم رو ید
 ]| هاو فو مثل هدرانوب هدسننزو ريما ( عکللاو ) هدننزو روبص ( عوکللا) ةميثلىا عاکن ةأرها لاقب رونید هتروع
 | ناف هج هل لب داو ناغوط یکی هلبختكيم (عیک الما) ردنعاسجو موفرب هدسشنزو هنیفس (هعیکلاون) روند |
 | برقعل همکل لاقیردهنساعنم قةرص نالی دوخ ای برفعهدننزو عنم عکللا روید هنسهلوقمرادرمو وضیراص
 . | نکرمادوسدلوو برمشب و لک ایا عکلی هتکر لوقت ردهنسانعم كما بوی و هتعتلاذا ثلاملا بابلا نم امکل
 ]| سابعندیزهدننزو بارغ (عاکللا)ع اضزآ ف زهناذادلولا مکل لا ردهنانعم قمردشقاف هنسکو کك نسانا هلیشاب

 ]| اعلو اعل قربا لاقي ردهنسسانعم قماردلب هاتف (ناعلل او)هدفتزو عملا از دیعسا یتسرف كهك مان
 ]| بهذاذا *وشلاب خل لاقت رونلوا لامعتسا هننسانعم كلی ییهنسنربهلیفرح هاب و ءانضا اذا ثلاقلاباسلانم

 | قتزدانق نکراچوا سوقو راشااذا هدیعل لاسقب ردلمهتس هنسانعم كلبا تراشا هلبسهلوقم بوئدوخ اهن لاو
 إً هتسانعب قیهچ هریشط ندوبفو ام قتخاذا هيخا نجر اطلا عل لا تب ردلمعتسمهنسانعف متان وا تولاص
 | ءاضااداق زلال لاشردهتتشانعف قماردتلن دوب ( عاَملالا) هنمژرباذا بابلا نالو ع نلاقن ردح سه
 . | هتشوق لهشوط هدننتزو هم الع(فعاللا) فسلتخ ااذا ءىشلا ععلا لاتش رد هنسانعد قلآ توياق ةن و
 | تناک اذا ذغال ةالف لاش رونلواقالطا هنابابندیا تاسعل بارو نوقع يدلوار مت تاغ روئلوا قالتطا

 . ]| قالطا هرکصندکد شکب ر وشد هپ قشموب یرلک دی »قیهدلفنب هدنس هبت كغحوج هزانو بارسسلا اف ملب
 | هکر ونلوا قالطا هک شر سرومهبهدننزو غنم (مللا )رو دةر قش هوي ى راک دید قی هد لن. یخدوب(ذعاللا) نوا |

 | بانکی وود هلهیبش هردو رولوا قال طا هبا رسو بلا قریلاومو غانم عدخا لاش ردادل آ یسان
 | کد باهشو نهذ نیشن آو یکذ تیاسغب (یعلعا او( یجلالاو) هدسشنزو مججا(علالا)رونلوا قالطاهدهیسک

 | زونلوا قالطا هیسک ی وردو باذک یانو یعااو دقونمیکنیا يمايو يعم او عملا لجر لامپ روضیذهمدآ |
 | یه فلغوئروناو قالطاهن الآو دهسا ن دبا ناسعل هلبصتف كت هبتخنیاعمالبلا) بانکی ا یب و ییلاوهلاش

 | باک لک عالیج هوا شم وطزوب شم زوُبوارنص کرونشید هنسهچراب توا لوش هد فرغ( ما
 تءاج لاق روناوا قالطا هی یناسنا تعا جو سلبلاق ثذخا تع هعطقیا الکآ نم هعمل باسصا لاقت هدیئزو
 هرکییر نالی روق بو ة3 وطوص هدلس دوخاب هدنسدنآ هدندیهدعرمش فرعو عاج یا ساسلانم ةع
 هعم لا زوئاو قالطا هکاردردف كج ؛دیا قمر فسو عضومیا ءوضول!ایبصب لعل همان زونوآقالطا
 | هناعل تلا هد زوربنم (مللا) رای ندنسمادلراب كنس همش کندن سيما هلو دان یا نشیعلا نم دل
 ۱ (ع)۲ا/!)هیخانج یاب اء اطلا قفت لا رد ناتمام یتسیکبآرونلوا قالطا هنداسنفكش وف هلاتسانم اوو و3

 ۱۳ رفا علا لامپ ژدهنسنانعم مرا رق یراشا كثب رد هلفلوابب رق سلب, اج عضو كا او یخ هل رسک ام

 | غري وفن ؤا كدردلب فی دلافهبکنویق شالف هیکو ناسا تذوس او لما فرشا اذا: دوبل ءاغبطاوناتالاو ۱
 يمردلاف
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 دما لاسقب رون دهنوناخ نالوا نم ادک اب بولواربلد هابعتف كمال( سالا) نابجیا عالعل لجر لاشروشد|[
 لوصا هلفلواربنعب ندیتسومهکدووسنید هناوخ هتنب لوش هدیننزو هعالع( نعایللا) دعلم ةفیفع یا دعا |

 ناتطالا فلکتب ناک اذا عامل برطملاسش هلوازدیاكنهآو هناتهلغاکت قرهلواتسردانو شاکی یرهزاوآو ||
 لوعت ردهنسسانعم كعد,افلع) دوخا اع) هیسک نشود :توحزوس اما هدلننزو لات یلستا) تاوص رغ ىه

 قلجآو سکن اذا سل علعلت لاقب رد هنسا بنعم قعافوا بولر رق هنسنریو املعاوااصعا هاتلقاذآ وثاع)ا,تعلعلت |
 | كوكو برطضاو رّوصفاذا عول نم علعلت لاقي ردهنساضعم كل بارطضاو شالت بواب ند ت دشا |
 | بارو ابشطع هناسل عادااذا بلکلا علعلت لاتم ردهنسانعم قمولوص تو راف چنل د ند یقل زیو |

 لوا فیعضو نويز نیقلنخروب دوخ اب ندضزم مدار و ال التاذا بارمسلا ملعل لاسقب ردهتسانعم قماردليإ |
 تالذک(ییاتلاو) هلیس هینب لعافیسا (علعلتلا) بغتوا ضرمنم تفعضانا يجر علعلت لای زدهتس انعم |

 بونوس هدقدنلوا عفروذخا هلبا هنسفراب هلقمرپ هکر وسنیدهلاب قاورلوش یدبا معلتمیلسصا هکه لیس ينب لعاف خیا ||
 دوضید هننکما یراط هد زو هنیفس (ةعيعللا) عفراذا اتع ناك اذا ملشو عل هلتم لنسع لاقي هلوا زولیکچ ||
 لانش ردهنس اضم قمرف نس هلوقم كيک هدنشنزو لزز( تعلعللا )شروایمطا بخ یا همیعالا انمعطا لوقت
 | صناذا بارسلاملعل لانقت ندهن سا نعم قفأرد يا بارسو سکتف هرعسک اذا ملعلتف هوو مظملا علعل 1

 بوباروا هبیدنقص لکوک ند هنسنرب و ن" اذا عو نم علعل لاسقیردهتسانعم قلقاببونا ندقلچ او ||
 لوق ىلع هيلكدوخاب هناغروب كج هتنروآ هنننزو باک (عاضللا)رصض اذا هتم علعل لاقي رد هنسانعمت قلو ا لوكنت |

 عا فلین اناک لاقن رونبذ هیادر نددیاتس یر قوب ندلب دوخ ابرو شید هن دس هلو قم كشودو زادنم شاپاب ندید ||
 | هبعفلتیامیاعافلا هلاخلاش زونید هب وتروا یریلکدنروب بوتتزوا كني ناونسنو ءادروا عطنوا ءاسکوا فی ||
 هنیفس (فعیفللاو) هد زو هباک (فعافللا) روتیدهننالواهدنفرطوریا ك نراهم تنعقانو ردیعسا (تانءو درب عافلو ||
 كهروا بوب روب یبهتسنزب هدننزو عفن (عفلل) رونید هبهچ راپ یرلک دلکا نوجا ققازوا هکبلموک,هصق هادو | 1
 بابل نم اهل دسر بذشلعفل لاعیردلمعتمه نسب كم روب یشاپ یکی تروا رللبققآ هم انوب نده بماعم ||
 كعقوجیماعطو هعقل نع هس ار برشلا عقل لانشرگهنس انعم عغل هدننزو لیعفت( عیفلتلا) هلمساذا,شلاملا |
 نالوا یغات ورب وچ هنسرت یغجزاخد قرززآو یعولطو کالا مرک ااذا ماعطلا عفل لاق زیلنعتسم هتسیاسنعم |[
 | مولط یلاخوب بسه سو یف امتیطا لعجو اپملقاذا ةدازم ا حقل لاقبارد هنیسانعم تمروتبک هنیسهروآ یراق |
 هنیززوا یک تاخر و بوکچ هشتوفآ یی هوب عیقلتو رار دیا «دنراقدلوا تولید دوخاب بولیکوس قچراغدو
 | هبتوواهدننزو لعفت (عفلتلا) اهلج لاو هيلا اهعضادا آر لا مقل لاقي ردلمعتسم هنشانعم قعابق بولی نابض
 | رانا تحفل لاق رل تم هن سانجم كعلولع شناو تقم اذا اهطرع ةأرملا تعذلت لاتش رد هنسانعم تروپ

 | بیش لوشاذا,ن الف علت لاقت ندا تعتبص هنس انعم قمالبق قرب رهیزا پولوا ضراع تلازم انفو تیهلتاذا |
 "|| هننسهچرد نم نولو هبضکلا اذا بوللاب مذتلا لابیقپ ود هتسانعم كروب هیهنسنرب هدننزو لاعتفا (عافتنالا

 هلتعرس یکی هدننزو نالوج هلفاق (نایمعللا)ریغقاذا لوهجل ءاشنلع هنول عفتلا لاقي ردهنسانج» قیلزوپ ۱
 | ردمنس انعدقمآهدننزو عنم (عقللا) اعرسسماذا لانلاباپلا نم اناعقل لجرا عقل لاقب رد هنيا نعم كلتارو رب ||
 اأ ققوصنالی و هباصاذا هنیعداتالف عقل لاق ر دلل عت تهل انعم تمروکد زوکو هبیراذا عقل فلا عقل لاق |

 بابذلاعقا لاقي رد هتس انعخ كلباذخ | نس هلوقم لا هلیحوانثورب تنیسو ا هتغدلاذأ يلا هتعقل لاقي ر ذه سانعم

 ةشحافیٍاعافلم آرا لاقب وند هتزوع یملب وسز زونسارسانو شخامناد(عاشقللا) هفناكتم مذا اذا لسعلا
 نیل هد بازو باک( عاقل ردنذنسانعم لسع مغاروناوا قالطا هکتبسهنزو دا دشن ع اغللا) :مالکلاف
 | ويد ەك ل وش هو همش( ةعقللا)ر دفع عاقلؤب دوخ اب رد دآ عضو فرا هدننزوبازغ (عاقل) ںوتید ہک
 | د دم زک هپ نیفیک ه غب ندنکپ دلک ندنس هدهع یدنک ك لبا ارچا یم وهفم باوا لماتش ی زولتر نامه
 | ناکا ذاة مقل لجر لا شرذتدنوبيرببخت هقولار ها هلوازلبا اردا ردیلک د ردیغاتسا زد« دناکما لوطحو
 اعادو نونید همدا ق او نیتشاشب هعاقلتو مالک ازش کتلای ا ذعاقلتو جانفلت لجر لافبروتید همدآ ی وکر | ون ق چ: دد شن كفاقو یسمکكمالو كات 1ة اغلتلاور(عافلعلا) مالک تلذ دارو یتاو مالک
 | خدو ەدتنزو نامر (ةعاقللا). سا فلل ب لماذ كو ننجبا یا هع افلنوه لاقي رونید همدا: ندا عضو بقلدیهسان

 | ها دل لع اتزبغ نم بوسلوا نه هکرونبد هیسکل وشو روید ةمدآ ن دیاعضو بقلدب هاو ,هبسک قجا
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 | ةيطاو بزقعلا تعسل لاقي ردهنسانعم قفوصنالب و برقع هلينوكس كنبسو عة كمال (عسللا) ةعرسف ||
 : ردصوصح هنننغوص كروناج نالوا یسهنکیاو یتکیت عسل هکیدیدراضءب و تعدلاذا ثلاثلا باسبلایم اعسا

 | ید شونو ضع هک ت یک بح رد صوصخ هفقوص هل شید ینعب هغقوص هلبازغآ غدلویکروسبنزو برقع
 انو ریما (عیسللاو)(عوسالا ) بهذاذا نضرالاق عسل لاقي ردهنسانعم كليا تحاعیسو ربس عسلو نود

 | بوقوص یکه بخو برفع هلیناسل یسان اشاد هدتنزو «زمه(فعسللا) زونید همدآ شقوص روناج ناسلوارکذ |
 | عضومز هدننزو یرکس (یعس)) هناسلبشا بلا هصا رقیا عسلهنا لاقیروند هیسک نابزدبو یذوم نهباهدرزآ

 || مسلم دانه لا قب رونلرا قالسطا هزوغالوق ذاتساو زوا هدننزو نم (عسللا) رد هدزنابز هدملیدم كفلا ردیدا ||

 قاللطاهتروع نابزدب ناقوص هلبلد یکنالباماد هلتوادعو ضغب هنجو ز هدسنزو روبص (عوسالا) قذاحیا |

 | ناقالتجو هراذرابهلیع» كمال ( عوسللا) اهتطالسب اهجوز عسلت حب ارافیا عوسل آرا لاق روناوا
 | كمروشود نی رب یرب ها داسفا قنس ان هلی رسک ك ن هزم (عاسلالا) قوقشیاعوسلدیفلاقب ردیدرفمهعسل روت |[

ج نالواریکیاجو مقم هدرب رب هدننزو هند ( هعسللا) یرغااذا سانلا نيب عسلا لاش ردهنسسانعم
  ووشدهتعاس

 هم نلو فک رخ الصا بوو قم هشبمه هد هننزو همظعم عسل نویقمیا ةعسلم ره لا
 | مقمیا ةعيسلم لجر لاشب نماذلق ندنرب بويا تالابم هنب هسقوص برقع هک ایوکر دنوحا هغلام ءاه روید

 | عذظللا) یدنلوا قاا هغلابمیاسه هنب رجا هلغماوا لیزبت هنلزمم لعافمسا روب رم ظفل هکرید حراش حربیال
 ۱ م رب هلقااو هتسطاذا ثلا لاو عبارا با بلانم اعطا هعطاو هعذح) لاق ردهن انعم قمالب هدنزو حط

 | ردلتعتس دنساسنعم قمروا هلکنکدو هلجرب هرخؤم برض اذا هعطاو هعطل لاقیردهنتسانعم قمروا هنعف
 | رد هناا كلی اوحم پولیس ندرتفد نمسا كنهسکریو هبرضاذا ثلاشلابایلانم اهطلاصعلاب هعطل لاقي
 :هعما عطل لاش زواوا دض هلغلوا هنسانعم كما تاباو دیقهتفد نمسا كمداربو هاحاذا هعسا عطللاقب

 ]| دنشینانمم كمروکد هناشن قواو اهمطلاذا هنیع عطل لاف ردلمتسهدنسانعم قمرواراع هره چو هتناذا
 ٠ ]| دةدوخأم ندلّوا یانعم دل عتسمهنسنانعم قیشعوص ىب وص كتويقو هباصااذآ ضزغلا عطا لاشب ردلمعتسم
 هعیصا عطل لاقي ردهتسانعم یلاق ندلع بول روق ندر, هلسبس هضرامر و اهوام تهذاذا شنا تعطل لاعب

 | تجوب هدنتزو لاعتفا (عاسطتالا) ةكنح ئا عطل ىكتشا لاقاردعاطلا ى جرو تيد هغاسطعطلو تاماذا
 2 نکردیا ماعط هکر ونید همدآلوش هدنیزو دا دش ( عایطللا) هاذا هعطتلا لاق ردهننسانعم قعالب

 هنیتقف (مطللا) اهینعام سلب و لک ادا هعباصا ضع ناک اذاع ًاطللجر لاسقی اوارالب بوروص یغشالیی ||

 بل اوهو عطل هب لاسقب رواوا ضراع هدنراقادود ؛لرابجز یرنک نوشد هضاب تالوا هدنزوب ما كغادود
 ولتدید ووتندهغلاق يزاکوکهدنرارب بولیکوذراشددراضعب و هنغادج هقفوب لراقادود عطلراضهب ةغشلا نطابق
 | كنج رف (ءایعطللا )مطلق یا عطلاهجرفقف لاقب روند هنکلزساجو دنفل رخ هلغاوا هجزا یتا كجرف عطلو
 هتزوع ول رف كج وكو هلو هل او خیرفلا ةسسبابلا یا ءاعطل ةأرما لاش رونید هنروع نالوایروقو قدراو زآ كىتا

كپ هدننزو حر ز لا هیقوف یان (عطلتلا) جرفلا هربغصلا یا ءاعطآ أما لاسشیروتبد
 | یراشید ندقل هبخوق

 لاقسر رهت انهم قلوا شلکود یراشیدنوتب ندقل هج وق ك هود هدننزو لعفت (عطعلتلا)روبنید هیود شلکود
 الموت تباضخب هدنزوهظ ءادتبا کر دنواعونربهدننزو بارغ (عاسعللا) اره اهناتننسا هذا ذا لبالا تعطلت ||

 | قالطاهیاندو بصخ یا هعاعلهدالبق لا رونید هغللوب و هغلزو جاو روید هیایدنههدشنزومامن ةعاعللا) رولوا
 ضالثوا فیفخ هجزآو هعرجیاهعاعل الا هاالافام لاقب روتند هبورمشم مارو ردذوخ ام ندموقرمتابنرونلوا ||
 | هیرمسک RE فیفخ الکی ا ةعاعل لا رالا اف لاقبنوسلوا نرکو نوسلوا شخاوا یعر رک وشد |

 | قدا معلن لیصا هک هدننزو ىلج (ییلملا) هغاسعللا تسنااذا ضرالاتعلا لاقب ردهنسانعم كمروت هعاسعار |[
 | هعاعللا لواتناذا لدسرلا یعلبلاعب ردهنسانعم كمروش ود تان یرلکدید هعاعا یدنلوالادا هباب هيناتا نیع

 وذیلع كفا طر علعلو باری یا علعل هب اکل اقپ یا ناعم یکوصابفاربا هکر ونید بارس هدننزو دفدف (ململا)
 غونربو دو شد هدزوق ندعاښسو ردیسا كيوصزو كعضونر هدیدابو رولوا تنم هلیلب و اتهعش و ردرکذ م ||
 بوجزوس ابا ا بذار هکر دهنساسعم انها قرماوآ کر ع علعلو قردهوا درفم ملو ردیمسا یزاسیحر مشا |

 |لاضردکعب قاق هلسفلعاص ندر كکددشود هارذیلباتبانصا زرمط رونلب وس هدنماف» اعداکا هسشود

 | هندا قفروف هدنزو زانرت (عالعالا) رد نعم یظنل املییفکیا لاصتالاب هلءاعد نعي العم اعلعاو الراحل
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 یتدب ناکا ذا عکم ءاقس لا هلو! رولب ردلوط بورتوکن یقبهلوکد وخاب هي همش ج یرغآ هکر وشد همولطو هپ هب رق
 لجز لاخقب روید همدآ شاسک یرللا دوخاب شلزوب یرللوق منکم هد زو مظعمو حاكمو الیفریدغلا یلاهوق |[
 لدعاذا هنع عنك ل اتقي رذ ةنشانغم قغاص بودنا لودع [ عینکتلا) اهعوطقلاوا ديلا عفقملا قا منکموعنکم 1
 ردهنسانعف قاچ هلممق یس ذعگلیبكهسکرواسهلشااذا هذپ مک لاقب ندهتسسانعم كلبا قالوج ىلا كن هکر و ||

 لاسقب رونید هغاستوظ شمردشفص تیاغب دن وذیق ینسیدک ( عناکلا) هعوک اذا فیساپ الف منک لاق ||
 هلسهانقم كنغر و شید هنس هی وض نالق هدنسوتیوق غاط هلی رسک كفاک (منکلا )دی هضاذامناکر سا |

 لاقت ردهنسانعمكکرسا بوذا قلناب رهمهیسکرب و مجااذا موقلاعنتکالا شی رد هنسا نعم كکرب(عاستتکالا)||
 لعفت (عنکتلا) اندو رضخاذا لیلا عتکالاسقب رد هنسانعم قماچ بوش ربا ماشخاو فطعتاذا هیلعمتتک |
 لا ردهنسانعم قعشروپ بوطرد بولب زود و ةبقلعتاذا هغ ؟تلاقب رذهنناسنعم كلبا قلعت هش هدشزو |
 كم زوب لر هثب روس هرزوا يکلین بلک ندنکلیسا كركزاوههدشنزو عون (عوکلا) ضبقتاذاهدققریسالامنکت |[

 [عاکلاو) هلي كفاک(عوکلا) لا دش نف ةعوكى لع ىشماذا اعوك ع وكي بلکلا عاکلاتشب ردهنساتنعم ||
 لصتم هکلنلصا هکروسنیدهشراجوایرلکک کیا رلکلندلوقلوقیلعرونپدهنفرظ ندقمرپ شابكنجوا کلیپ
 ندنچوآنالوااکی ندٌمزهجرمس هک رونید هعوسرک اکو روضنید هجو نالوا هندناچ ق مزب شاب عوکد وختا ردی رب

 روید هننالوا یکزسوللب كي هلغمالوا یمخا طق ء!رلکک نالوا هدنفرط ییا تهعللیب غ وکو خابر دتراغ رع ||
 اکی ندزومایرا هعکلیبو ی بو یاعوک اوه لاقى روندهمدآ ربا یعاکنانلوارکذ هدننزورجا (عوک الا)

 لإ اسر

 أ هعومیش (هعوعیکلاو] هدننذو م (عيكتأ) عوکلآ اھم باصااذا هدر ٹعّوکت لاسقب زد هتسانتنعم كلرکا هلی |[
 هبهاذا یناشلا بابلا نم ةعوعرک و اهرکه نع تەکل اقب رد هنسسانعم كلا فوخ بونلتییه ندهنتسنرت هدتزو |
 فد او بلقلا ىلع عاکو عیاکوه لاق ر وتد هفدآ شة روق بولآ ٹبیه ند هنسنرب(عیاکلا) هنع تشچو |
 لاقب ردهنسانعف ثبعو لطاب هدنن زو عت (عبللا) ماللا لصف یلاعت هنوعب رج ةعاب وغياب لشمةعاک هو |
 هنب راف رخ نیع هلا ءاثینانسلهدیلک هکر ونید هي دىي 1 وشهدننزو مت ها هلم یان (عننالا) الطاپ یا اعیلاعیض بهذ |

 | ەنيرابيد نشيد كني زوبر ا ڭغا دو دەدنتزو رمت (ذعلللا) نیملاو الاى هناسلعجر ناک ذا مەلا لر لاقي رونوآرالج |
 اعل لجراا عن لاق ودهنسانغم لوا لوملسو ل اص ندب هلبصق كن همچ می اخو كمال( عنللا)ر وند هني رب نانقوط |[
 لاجر قوثپ ن ةع رتانشلاوذ ردندسیماسا هدشن زو هنیفس ( هعی) هعسج یزسا اذا عبارلا باسلانم |[
 | اذو یتخ كد (عذلل) رد هلبا هدسخوم یاب دوخاب ردیدآ عضومر هد تم هدشنزو منغ( عخطی) ردن در |

 اعذل هلق حملا عذل لاقي ردلمعتسم هنسانعم قمجَ بوقا یکروب تبحو قشع هاني وكس كت ةع |
 | دتعما اذا۶مشلا رانلاتغذل لاشرد هتسابنعم كردن وكب ولاخ شن هنسنزت و هللا اف ثلاثلا باسلام

 را عذل لاسقب رد هتسساضعم ققلب بوصب غاد كرهرود :لنیجوا كن رومد یغلغاد هس هدوکراوطو |[ ٠
 | ندیافاخ تیاغب هثیدعو هد بتزو دا دش ( عاذللا) نیتزکروا ةزکر مسبلا فرطب هتسواذا تیتعذلوا هعذل

 او د عوللفالخ یا عاذم عاذل لجر لاقبردبا عذل یهلدوعوم هلبا فلخ هک اب وکر ونبدهیسنک |[
 | دأوقلا دیدحو "رب زو فی رظو ك ذو تنسج هلتبسن هنسفن ( یعدولاو) هدشنزو وهوج ( عذوللا)رداديك ا

 یکیدلباربض لاج هلبساکذو نهذ هک بوک هلغلوا تنطف باو نهذشنآ رود دا مدآ روتسو میصفو |
 صف نسادآوفلآدیدح نهذ فی رظ یکذ فیذخیا یعذولو عذول لجر لاق ردبارثاتیکولع هلاوح او نوما
 اعجو قرتحااذا لنجرلا عذتلا لاقب ردنسانعم قلقاب بونا هلی محوو دردرب هدننزو لاصعتفا (عاذتبالا)
 || تفتلاادا لجرلا عذلن لاسقب یکمدآ كاد رد رد هن انعم كلنا: تاقتلا هلوضهغاص هد زو لعفت (عتلتلا)

 ۱ انسح !ریسرانساذا مالخلا غ ذلت لابقب رد هنسانعم كع روب بوزک اک انو شوخ هجولتعرمسو الاششو انیع |
 او و رج سس

 ی سس

 حابس

a 



 مس اکا لا ارد هنا اعم لو تاغاق ناتو رک هتنرزوا تار رنک هز ( لک

 1 |قیداخ میس رذط رکود زهرا نصوصخ هتعمق هوو هددشنزو هفرط لکا هيلع دشلاو هاللضاذا
 شوخ بود هزوکم جوبا یا برک كفاك ( علکلا) ندا قرا قراتو هراتباق ترب بوکود ینراب و نوتب

 ةیهب امورفو ۳ هل الوا تشه تشزو تفاتسف دن و همازا یا لام علکوه لاتتقت زوشید دما ندناراتشب* ر دقت

 هریک هدننزو رهوج (علوکلا) مثلا ملا ناجا یا ملک لجر ناق هدننزو هبنغزدههلکیعجج روئید
 بارغ عالکلا) روید هنسزوس کو نویق هتاف (تحنکلا) حولا یا علوكلا هلع الع ناق روند

 E ENES ناتش هد فاو كنيت نطاوتو ت ت دشو در توقف هدنزرف

 erey هدیملدنا هدشنزو تاش ( :غالک] عاش یا ینالکل خر لا زويد یعالک |

 لکزب و BEK ناتعنلا نادر را کدر درک الا غالگتاوڈ یز ر دشفل تلم غر ندنک لولم تاتسلوا رتن 1

 قاب نر نیانهنننزو عفت:(علکتلا )ردربک" عادت و رع ن روک اننیمفیکردرفضالا
 ندذوخأم ندنوب فل هلرنصالاعالکلاود موق صاوقل U ردهتسانعم شب تو دّهع هززوا
 Se غچ هدنزوضخ موق لهزيج هلی ةلجنا دعا ن دنس هبقزارخ هلبا کزاوهاریز
 عکاآو) هل زتنمک كفاك( عکلا) رات دلیا فلاعتو عمح هنفرط رکا عالکلاوذ نیتروب رم نیتیتفو رایدلبا
 تا روند اقر هناتفق عکو ةع ئا هفنکو هعکوهلاقب روتیدهاغبهوهشادقراهدننزوزما

 a مکو رونیدهر قداور وف لوق یخرونیدهرب ولقاروتوا قر وایس هنزوالسکو بیر راتگو اق ئا
 | هتسقیاههکقنالفلاق همو ردهتسانعم نکسنومضوفو لو ةا یداولا عک ین اولزتلاقب رو روند هتناخر ||

 ینا الو آر دی ی جت منکر هد دنزو زا ار ون هیقع و :ire و یا ی 1۱) هیضوعو

 ۱ نر چ وذ مکلاقب رد هنسانمتكسسک ب بویر ید دزاوط هدننزو علق( (X4 اا لر لاقت روند

 | ترشی حرك ذامانالافمک لاق روا تفس تان غو ك اس الو توام کاملا تالا نماعک
 هد اف (تساکت) ادم لاپ هئ هادا تمک لقب ردهتس اف كع رو لر هتلکما دان : دانا ووطو هک

 ۱ ناو بوت یقمهج اضاذا هعداک لاتر هشاتنع»قعا کولب ناسا دوخاب هنر ره هتک

 | طه برشاذا هاتف مقکآلاف دن اتم تن ندنرغآ كمولظو كت هب 4 و ۶ هت زرو لاق( عا

 ۱ ةنواومول ت توطرد هز عوج( عوکا) رضا لخرا :لاتش روند همدآ روم ون هدفنزو ناف مک

 الاخبرب هنساتع قفوا بی زقو مضناو ن ضبفنااذ تلف باب نم اعوک لک لاب رده تكلزوت

 | توال یرثا ب تتط نالش رۇس ةنتئابلو مطاذا هک ع لاق ردهتسانعم كلام ط ههنیسنزبو ترقآذامالک

 هلأ لاقرد نیم خم كلبا عووضخ و ی ةن اذا توقلا كس عك لاقت رد هنا قم

 || ردهنسانعم قاق بوقروقندهنسارو تورفلل لااا جا عنك اتم رد هتان قخلوطزدلپ ونالوضخ ادا

 لاتید ه ااش ن علا ندلع وتتوقف "دلعهروآ هتیرافمرپ كمدازتو ناحنو ARK و

 | بولت زوس یاو د ل هشوطو فلاح اذآ ی! هللب عنک اف ردهننمانعم كلبا نیم و اھا اهم رشا ذا داتا
 | ضاضفن ال اهیجانج نکا فعلا ت هتک لاق ردهمانعم قەردشاش برب ۍئراښوروش واد نراداتق

 قرا هترافحو تاذ لوف يرد تینا م لاما مضاوتو حو ضا خو قز سادو ل تسکین خاک
 | اریهشانعم قهردشاش ولاسوا ةلذلا ندای ال زا منک الا ود سام كفلبد دوخان یلوا |

 ۱ لامك لاير دەلو كازو بولیکع هافع زوق نو سقف کل اهاندا ادا نان عاکالانقت

 ۱ | مداوم اد یا مادا شل عنك لاق رد ەنس اسەم قلو ازار وغادهنسررو جن توام باب ات

 ۱ قسرد هدننزو فک عننا هک ع عرصاذإ ل جزا عك ل اتمی رد هنسانعم امسودنولبمب هزهرزویشنجچ

 ۱ لاقبرولوا فصو هرانورب نالوا قش هژوب / ةعناکلا) من یا مک حش كا ةر روانو هل اینکه و شسروب

 | هیلاروسکلا ا نی لج لاسق روند هیسکشلرهق لا هد ینو نیما عك نج ولا ةف زال یا دعناک هه وا
 رود :هفلحا كىو هزغىلا ەق رطنعلدأع یاعیکنالف لاعت رو همدا بهاصهقب رطرخنآبوبق ققب رو

 ۱ تخل کر دتهاخیوب ندندالوا مالسلا هيلع ح ون نب مسن ناعنکا نوتنامنکلا) در بش یامینک ع جلاب
 ا نشایا کا نت لات روشد همدا قال وتلا هدننزورجحآ (عنکال)یدیا زرد لک تفاهم هم رع
 لوش هدننزو لکا حکم صقان تنم تب :نیعالابیفب هلی كفاک رد عنکی مس رونلوا قالسطاهشلا صفاو 3
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 مکعکتق هتعكعكل وقت ردیعوابطم ك هعکعکهدننزو لزلزت (عکعکتلا) ردهنسانعم عامك | هدننزو هرز (تعکمک ۱[:
 | هعالتچ نالوا هدقابا نبت (ملکلا )روند هنککرا كنینبا بلوغ هکر دهنس اند مکسکع هایت زن تک 1

 | هدرانعمو ورونید هتتلع نابیغلنالوا ضراع هنغابازاوطو_حسوو قاتفشیا ملکه مد قلاب روتیدیکر جوریکو |[

 | نوعور هرزوا قبابس هوبشیجدلوا یدرویلاص قوا تب رب كاذکن کر ک بولک حد یروسرب هرکصندنعانیرب ||

 روتاب پولی سم یکی رب شحو را ناد شب هلغلوا رونقوط هشابط دوفنلادعبو تب اض ا هراکشو قوا ||
 یبش ناول همادن تمدن#یدلباداشنای هعطقوشا تو دنا حلق فر شا ا لاک هدکروک لاعیوب

 ر

 | كنج نیشویبف كفاك( عشكلا) رجم دا عیار لا پاسبلا نما م ذك ل چرا عشک اش ندهنساتع» قلواروضحب ||

 تل بابلا نم عی تلعک,تعوکو تعنک ت عټک ل بقو فعضو نبجاذآ لیلقوفلوالا شو ین بالا نساعومک ||

3 
۳ 

 | رولک عسک ی یعجروشدهراب وت شاسی بوط نالواهدنتلآیغر ,وفكنشوف لعشوطو روئید هب هطقنو هکنقآ
 ۱ ندنرهبنک | نکرونلوا قوسرلنوب رود هزرک اچو هل وکو روند هرارغصو هرلکشا نالنللوقو هدننزو در

 || شرو نوا قلعاص هیسکرب هکر دهنسانعم هعتعو ردیمما كمصرب و .ردشعلوا قالطا نوته راق دارو هلکنکد
 || ددیدآهلیبق كچوکرهدنع و هنسا نعم ربط ار کرونید هتغی رق كمآ دننزو درص (عسکلا)رونید هب هقنوهزویق

 || تیاغب هلغلو فداصم هنج اغا ناب العار هدلحترب نکردبا یرهو د نوکر موقرم هکر دوب لیصا ردندتعاچ لوا
 نابیورجم |یلموکر حکو یدروتکه نا دیم بوش لاچ نامزرفاو يک قواهنادشبویاب رب نینآبودیا ناسا
 هان ینربهلکلیاررو رمو روههظ یرلکشا ناببی وسر اک هداننآل وا ب ودیا نمکوافتخ اا دص زم ةتیراکش یکشنآ
 یدلوا یس ام هلیس هظح الم یدلبا اط خدك د تیارو چط هرارش یکق ا تچ هلکلیا فداصت هیابقرب ہدق نا تولا

 و )1

۳۹ > 

 پولاح هشاطییاب نا به ندنلاعفنا ل اکل لو هرزو دو بسم لاوښم لاخ بوتا ځد نشب كوا هصالخ بولوا
 نالټآره هکید روک هدقدلوا هجوتم یرغوط ءراقوا یرافیت آیه جک پولوا حابص هک اتقو یدلپا تسکش

 لوش هلنبتصتف (عسکلا )۴ یسوف ترک نیح كييا#ر بها نم یر ا ماش یلنیبت *#یسج تهطقلاذا نعوآتطن
 ضابی هدنتلا رب وق (عسک الا) رولوا هدنرلجوا ترلب یت قفراص نالواهدنعوط كتا ضب هکر وند هضاب

 هدننزو ےظعم (مسکلا) ضب شیر هبنذ تګ ناک انا عسک ماج لاقب روند هنیج رکوک نالوا یرایوت
 هنیرافلب وا هلیغر وف هلکمرمماهودكکرا (عاسنکالا 3 جوزتیلاعپکم لجرلاقب رونیدهمدانآبلیا جوزتالصا
 قمعق هنغلارا یا غرب وق بلکو تاو هبنذپ هینخف برطف رطخ اذا لعغلا مانك لاق ردهتسانعمققمروا
 هکر ونیدهنویق لوشب لب هين لعاف مما (هعسنکل )فلت اذاهینذپ بلکلاو سرفلا عسيكلا لاب ردهنانعم
 هدق دا هرزوا یوبناوسن یعسک نویقهلو ارولوا ضراعتسوبب هنفرطر هلخمشو ا كاج وپ یرلکدیدهرحوو هصرباکآ
 ےس ةرحولاو ةصربلا اهل لاق هب اداهباصا تناك اذا عدم هاش لایق رولوا یوتیضو ضراع كج وب لوا

 بوبارغوا هی دنقص بلق هلرتف كەچ نشو كفاك (عشکیلا) یدنلواناپیهدنراهدامهرجوو هصرب سپیف

 ابعشکل یتقنع موقلا عشك لاقي ردنسانعم كمك, بولغاط رامذآناروط بوشقوچ هتشاب كلوتتم لینوکس
 لجرا حک لاب رد هنبانعم قلوانابجو بلا فم یزو کو م (عوبکل)اوفرفناذا تلابقلا تالاب

 :مکل اب هنمو روند همدا بللا فیعبضو هرهز یو ققروق ردراتفص ( ع اکلاو) هلیعتف كفاک (مکلآ) مبازاو
 || همدرلرمیک همه (چاپچک )وند هبینکءرهز يققروق دو مدنزو دهده | مکعکآ) هققر يا هچول

 تیر اذآ سرلا اوق تملک لاقي و ققشتو عخسواذا باز بالا نمابعاک ةمدق علك لاق زارولوا ردنصم ||
 > سس

 قلاق بوب روف یکروباچربک نالوآ هد شابو سا اس ملک لا قید هنسانضعم كریکش ابو ادیدشابرچ
 یدنلوارکذ هک هستن رد هنسانعم قةوط ساپ ورکو قمالتچ قو سیا حولا هسأریلعملکلاسقب ردنسانعم
 ۱ قالبنح تولواناغلم یرلق هنشكهود هدننزو عادص عالکوت علکو تفعشدو تحس وتاذا هلح .ر تعلکلاقب

 | یربک ك شاپ یتدوب هدننزو علق( غلكلا) نسرفلا ن قاقشهللصح اذا اعالکو اصلکرتعبلا ملکلاتشس ندهنسانعم

 | دهلکل و) هدننزو فتك( علكلا) سییاذا ثلاشا با بلا نماهاکمسأر لع حس ولا ملکلاقی ردهنسانعم قوق
 دولوا فصو هدهغاباو وند هناوبج نا فلج نغایاو همدا قالتچ ولمنرول رک یغیاندراتفط هدننزوب خزر

 خجسولاهیلعدتلا ذاعلکءاتسو ان لابهلو| شل هکبولیخب تاق تاقشاب یک دنززوا هکر ون, دهی قو ها لوشغلکو ||

 



 ۱ 1ز
nس سس دج =  

 | قلوا كج هجا یراب رقوبكتي رلکجا مدآرب رولواردصم عرکو" هنسنانعمب | لاغاوقرون.دفنبراقایا؛راوطو
 | یرابتعاوعذو و ینامزو تاذو هیامورفو هیقاسمدقم قداذا عبآر با بلا نمامرکل جا عرکلاقب ردهنساعم
  لثسیا عرک لاجرو لجر لاقب ردرار ییجو درفم رد دنسانعم هت ادعاوق رونلوا قالطا هیسکزکو نود
 | شلتعا انا اطرک ی زا | ت عر ك لاقت زونلو اربعت قم رق هرا کر د هن انعم لتسبا كکرا قو ناکلاو نیفللا ناد

 تا حارکآ لک رجااذآ لجرا ع رک ل ابق ردهنسانعم كايا تعانق همس هچاپ نامه اراوطمآرو |
 ردهنسانفم قل واول هجان هما ناویحدوخ انناسناو هعارکی کشاذآلجر ا عرکل اش ردهنسانعقع رغآ یسهخاب

 شن اک ةلب وط عرذالاو عراکالا ییفدراصادا ناضلاو لحرا عزکل ات نوسلواهصق رکو نو زوایرللوق رک
 | ینیرقو کبک ك جاوا ,لفساذا لجرا عزکلاقن ردلمتنمهنسانعم قلوا لفاسو یاد هسکر و ةريصقوا
  لاف ردهنتسانعم قمردغا روم تولب و. اهع دهم قداذا قاسلاتعرکلاش ردهنسانعم قلواكزەجا

 | تالخعرکلاقی ردهنسانعم قمراو هثب رب شمهچبوموتیکن و ر كغلشاط هراقربو ترطمااذا ءامسنا تغرک
 | بیطببیطت اذا لج را ع رک لاقت ردهنساشمقعشرادنندبهلکعروسبیطیکی رکو ةرطا نمعارکل ی راصاذا
 | تهتشااذالج زا الا تعرکلاقب ردهنسانعمقلوا نوکشودهغاجج بورق هککر ا تدا غب تروعو هبقصلف
 عرکلا) ةت ىا ةعركةأزما لاف رونید هنروع نیغریقهککرا هدسننزو هحرف (ةعرکلآ) عایماتبحاوهیل
 | اهلی زغآ بولیکاندنرب نیز کالب باقر دوخاب هلجوآ وص هدننزو عوجر ( عورکلاو) هدننزو عرص
 | ضوء نم ەي هلواتناذا عباازاوثلاثلا بالا نم اعو رکو اعرک عرکو هانالافوا ءاسلایف عرکلاقب ؛ردهتساتعم

 | ایزکهعرکع هامر لاق رذهنساشم قمروا هنسهجاب كناسنادوخا كناويحو ءان ابالو هیفکب برغش ناربغنم
 | اة (عراکلا 1 رونند هنیراچ اغاامرخ شملکید هرز واوص (تامراکلا) هعارکب اصااذا ثلاقلا باسلانم
 ۱ سنا هلساتةلفساماد هدشنزو دا دش (عاترکل) نوسم رکو نوا ندوص ذل رکر وند هصعش نرکه ی وص
 یتسلشاومو تاودو _ساسنلا نف لفسلانداخم ناکاذآ ع ارك ل جر لافب رونبد هيسكتءيبطىلفس ندیاتغلاو
 | هدشنزوریما (عنرطلا) .ءاعنلاءاع هلام یس ناکاذا عاّرکوه لاقب رونید همدآ ندیااقحا هلی وصرومغب یژنکا
 || اش یاب رک لجرلاش هوار اهلب راجو آن دره هلغلوادوقفم یس هبرمشم كج هچاوص هکروئید هسکلوش
 | هکر وند نی رب نالوا كر ها كنبرق به كنس ەلوقمرغضو نوبق هدننزو بارغ (عارکل) ءان الا دقفاذا هیدیبرهنانم
 ۱ عراک اوعرکآیعجردشنومون و رولوا یماعطضوصح هکر ونلوارببعت هجناب هدر اسلردهدنلزمم تفِیظو هدنبسقتآ

 | قدتسوهو سرفلا نم فطولاهلزمع متغلاو رقبلا نم يهو اغارذ بلطف اعارکدبعلا ی طعا لاسقهنمو رولک ||
 | یکن ا زغو بارضرولکن اعرک یعجج رونید هنو رب شمنازوا یرغوط هفرطرب كتهبنقلشاط هراق عارکو یقاساا
 | عارکو «فرطقیا قیرطلا عارکق لا لاقبو هفرطیا؛هشلاعارکل فن رونلوا قالطاهنجوا كبشرهو
 22 ۱عارک۲ لینطایا هل لنس عارکلا سخا لوقت رد لمه تسمقر هلو ا سنج مسا لماش هنسق تآ عیج

 ]| كنخبرازوج هلی كنار (مازاولبآ عرکا) ردیدآ ك عضومر هد هفاسم ليم ج وا هل مان نافسع هلیققف كەچ نیغ
 | فارطا نالوادبعب ك كنيمز .(ضرالاعراکآ) دوشاواقالطا هنیرخاوا كز هيك اوك ت روص یفیدلوا ل قشم
 | ةيصاقلاامفارطا ف ضرالا عراك أن بلطلا نوهرکیآوناک یبذهلا نعو حراسشلالاق رذترابع ندنناباغو
 تاعرکلا) كنکمایا دیصا تكعرک(دقف مزا لوقت ند هنسا نعم كلکە نکل وت كدایصو اهل رسک ك زمه ( عارکالا)
 || ندنوتو ندسبا یزانوبب هلبرافوص هغاجوا ینراشابندقوغوص هکر ونلوا قالطا هراهود لوش هدسنزو تانسح
 || ذو تلوا قالطا هراضمازاسو امرخ شلواسرغ هرجماوص هدشنزو تامرکم (تاعرکلا) هلوا شمرارق
 1[ع رکتن) اهدیدشیا مماوقلا عرکم سرفلا فب زونید هناویح دیدشو یوف یرهخاب هدشنزومرکم ( عاوقلا عرکم)
 | لجراا ع رکن لاش نوعی دلباءامرارماهنعراک فارطا ۰ ردهنسانعم قللآتسدنآ هدعرش فرع هدننزولعفت
 | قدروا هتضف كمدآربهلبسکو کرشلابط دوخا بالا هلیئوکبسكنبسو یتفكفاک (مسکلآ) ةالصالاضوتاذا

 | كبك ی شد دوسخاب هقانو .همدقردصب وا هدیهرد ترضاذا ثا الا باسلانم اعتسکهعسک ل اتش زده اتع ۱

 ۱ et Se ةببظلاوا ةقاشلاتعذك لاق ردهنسانعم قمردصق هنسارا عام غرب وق
 | قموقیلآ هی نوعا قلوا هج هذابز هددینآهنس نکیاراویخدرادقمرب بویملکج اماهزونه ندنسهم ڭنەقائۇ
 | یتغربوق (مساکلا) اهریزغن تالذبدپ یا هفلخق اهذبل نم ةيفكرتاذا اهرغةقانلا علك ل اش ردهنسانعم ا
 نالواهدننلآ كتهتادافلطم هدننزوهفرغ (  ةعاسکلا) روشی هب وهآ یشیذو هبهقان نالوار ردصبف هنغلارآیغنایم ۱
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 ه دننزو هنفرغ (تعجکلا) ,رد ذوخأم ندنساسنعم ماه او ضابقناوب ویدناوارت د هادنس هدام عت یلیصفت وب دیاد ید ج متتیارلوفترولوا عانا ادیکا اکا وه ددنزو نوعجا (نوعتکا) هدنزونادرسص روک نامتک یعجج رونبد هدروق ندعابسو رونید هک او لبلذو ےو زوتبد نیت کك, تسکین یل تو دیس هیلب عججوپ

 اعا سس یش جیا اعد وکو اعتکم ءاچ لابهش روشد هناوبحو هادا وروت نیو اس هذن لعاف سا | مرکل اذ) دندې (عتكملا) رود هني زاغو ك: هّشبشو + دننزو درص رولک عنک نج روند هي دوق كۈت
 | شعلو عاج ٠ هدننزو مرکم (متکلا) ناق ىا هللا: هعتاکلابش رردهنتساسنعم ئالبا لق ٩ دننزو هعاقم( ةت ا
 | ناکاذا غنکا لر لابش هلوا قسقج هرمشط یراکا كرافمز بولوا قوموب یرغوط هند ابا یراقمزپ كنلا کا رونید همدآ لوش ه دننزو عججا .(متکالا) عج یامشکم یار لاش ردیاب اقم ناش زا یر هکر وند هر دتواعآر

 ردهنسانعم یتمارغوط هکین هکیآ (عتکتر هنساشمهما زوتلوا قالطاب 4 هبراس هدننزو ءارج اکا | عاسناذآ ىلا عناکت لا ر دیسهدارمو هدننزوعا ابن (عتاکتلا) هیجاور ترهظو هنکی لا هعباصاتعجر دق |
 | یاقب رد هنس النغم قةوطزو هکلکرود هلغلوب تظلغ تولاتوج ناق لوقلعقءزا ر ق قادود غ وکو |[ حکو هبروئخو هعسد العاداتن قلا املا نم اعنک نیللا متک لاقت ر مد اهم لکه نزد نور لو رک کن دم ین تا فا( عن هریک كفا رد عالبتک یه زود هندضوق بوک دن هر تک هنسانغم ةمظق هلر رک ناک ر دج كندجتک دننزو بلغ (عتکَلا) اهطق هم طقاااراغ,هاعتکر لا تک لا |
 ردن ساتم كمارو هط قاین كر وهالعاًاذا ح زطلانکل اف زد سانا ی ل وکو ایران زفو تن وقم نابچو هراب و طلتف تخزتضاوااهنوط) تخرتسااذا مغول بال تمشکل ای ردهنتسانعم روس هلک یادی | كاکشوکلوق ىلع كلك شوك یراق نم هلوقم یک و نوتقو هودو منک ی نک نالا ماکلایش ردهنسناتوققچ" ۱ هی زوب ینورچ لدوسیندوب (حدیکتلا) بلقت تداک جا همد زکو ترا عونکو اففکهنشناتعتک |

 تجرخناذ ادب ا تاكل اس رد هنيا خم ق اغوخت بوپاژوالوق يلع كار طنذر لاقط و اهد زتسزاذآ | ردقلا تعنکل ابن رد هنس انهم ق آق کو کو یتفک نکیارنیق كلموجواهنا بن ادا ضرالا تم کن اش ||

 شم هدننزو باک (عادکنا) هنتسابنعم نیط رود هاب هلن اف( دمدکلا) رود هوس انالوا ایمن روا ۱ كغادۆد تشوا هدننزو هف رغ هعلکو رونید هکویکو هفکی دنا ك هرج نابنیقو روند هش ورځو هو نالک هبش زویدوس ه دنزانزوهفرغو هرم ةعثکلا _ رونید هنوتاج لزق ك و تیناق یرانآ شی دونیراقادود هدننزو هت (دسشکلا) روبضید هم ذآ نیلاقو لزق ك یرلتا شیدو یراق دود( عنکالا) ةر یا ناک ةنلوفش لا ف رولوا فصضو هنا شود دغادود لزق كب (معدالا) بلقتت ت داك ىج اهم درنکو ا ترج | اذا بالا بایلا یماعذک هقشلا تەد اسب زد هنلسا م ةوطزو هکلکرود لغو تظاغ بولاغوج ناق دوخاب قمرزبق قادودیدوب | ل تف( عنکنا) تطادف تخزتساو | امنطب تخرسااذااعوثک م فا او لبالا تحك ل ا ردهنسسا تعم كىروس | بویلکشوکد وخ: ك کش وکی تراق كن نس هلوقم نوبقو مو د یدو هدننزوع وجر ( ع وکلا ) ےن دلانم ءالعام لک اذا ءاسلا چم کلات ردهنسسانعم كلبا لوا نخيل دوس نالک هنن زو كمولطو تکو تلاظوا ةعفد

 هد نزورفعج هلا هیسقوف یات ( عترکا) اهناباذا هماوق عب رکی اقیرد هن اعف قمری ساخاب ك مدار و هعطقاذا فیسلاب هعب رك لاق رد هتیسانعم كامسک بولا هلملقو دجرم صاڈا دعب رک ادد لد هنتنسانعم قق هزه دننزو هنجرح دا(فعب نکلآ) لبلذیا هدعدکل چو لاش رونید هیسکر صحو لیلذ هدیننزوهشف رغ فط کل هدف داذا تلالا بال نام دکهاعدکلاقب رد هنساسعم كالا عفد هدنزو ع دز (عدکبا) ردیف ید | یدلوالوتقم هدلح مان فط هدن رق هفوکب واوارار هبا هنع هل یر نیسح اما هک تن هک مان فوغ نکا ن |
 لاسم روتبد هب انا تعاجچ هلي ارفاک (دعوسرکلاو) (تعسرکلا) هینمدالابيفمقواذا لجرا عترکل ست | ردەنىسانەمكەڭودەيقەبالامو هوم هدننوهجر حد (تمنرکآ) مصق ی مترك ل جبر لاو 4یتکزودوب |

 كنفسکر و. ادعاذا لجر م درك لاقي رد هن سانعمكب هدشنزو هحرحد ( دعس :رکلا) روند هزکیکیمک ج یک هم قاوهدنوانقهنسهگ ندا كن یکو نوبق لوق ل عزو کیا روم ناو در ط نمر هجرس كن جوا كنکیک تاب هدننزو روفصع (عوسرکلا) ةعاسججیا ةعوسرکو ساسنلا ننه درک ءاچ
 شاریاهنرب رب هنیتندف (عرک :تفیسلابهعوسرکب رضاذا انالف مسرک لاق ردهنسسانع» قلاح ليقف هنعوس کا
 سا هبف ع رکن ءاسجسلاءاموهو شک ع رکی اولا ن لاق و البا كم: غان دنا ت ولبک اهکرودخ د هن وص زول |

rns 
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 ماب دن زو مظعم (عنقملا) هس أر یا هلن رپ دراذآ كيدلا عنق ,لاسفب رد هنساسنعم قتقرابق یرغوط هنی له راب یت كښښویب نکروشکود لب یرب سورخو هپ هاهشغاذا طوسلاهس ار منف لاس قب رد هتي هنساعم مروا | ۳ in ج س

 | لعفت عن دیبا ةي هیلع نا اذا عقم لجر لاقب هنیسا نعم شوپ رفغم رود ودب همدآ شیک هعلغوت |
 سپسخ هدننزو ذفنق(عفنقلا) پوثب یشغناذا نالو عنقت لاسقب رد هنسسانعم كمن روپ راج هنشاب نوناخ هدشنزو ||

 هنر یمینملا) نیت يد هدننزو حرزروبنید هی هرافو سبسخربصقف | عمنف لجر ل اھ نود ەزودۈي سکاو
 | یرلکدش عو یس هلوقم یادغب وامرخ عوقو صکتو سنخناذا الف عام ابن رد هتسضانعم كغود بویلنخ ۱ ته ندهنسنفو زا مایقواموفعوقیاهیلع لس حاق لاغر تنم منی نشد ناوبج تکما | هدتننزو باتک (عابقلاو) هدییننزو عون (عوعلا) یدیا نارولوا هد هثیدم هکر دیهسا هلیقرب ندنموق دوهبهلینالث |[ ۱ ت pe زور. ی فاق ((ع اف پونب) هنیابعم هدفنق روئید هپ یار کو هني انعم تسا رود نم دهنوک درو
 دد عاوقا یچب لاواز هبیف قلی طسلاوهو عوقلاب را قلا:لابسقب دوسنید هرب یبکیس هبا لا شغازود
 || دعو لاق هدشنزو شافا رولک عوقاو رولک ع اوفاو هلبرا هسک كفاق دولکن اسهیفو رولکهیفورولک عیقیعجج || دوو تشاد «هیسافروللواربعت هوا هکر وند هیارحص نیکناو زود نابفروکز هبتوراخاط هدنن هروچ هدکنزو ||

 ۰ | عیقبلاعاق)ردشلنا بسا گر لب سوا هنسک مان سبق 5 ما طب هدنآ کر دفورم وپ عاافلا عوبو ردیدآ غصونیرب ]هر فلابزوردیعم هل دهن ع اتو مک لول سهنع تچ ر فنادق منشط لمن ضرا یا عاب بارک |
 هنر قره دنساضف سدف هدسنزو نوکب (عوعت )ردعضومرب هد هعاتع (شوجوم عاق)د دحض ومر + دنزاب ۵ لس

 ٠ | ةا ئا هعساو ةعاق اهرادل لاق رو شید هنسولوح كن هناخ هدنبزوهح اس ( فعال )اونو ان ىلقېن لیسالع کا
 | ةرهتلا هاب رطاعوقن لاقب ردهنسانعج نچ هجاغآ یرلک ايفو کاش ناکمق یشالاکهتیشدف لاماذآ لچر لا عوقت ]أافیستسابحم وب قرهپاص هفرط یکیاو قرنجوف یکرروپ هد لنکبتدنزو لیفت عوفنلا) حابس یا | عاق بد لاغب رونبدهدروق ی ورو مدنزودادش ( عرف ردهعاوقیمرنیهناضوط» نو بارغ (عاوقل)[

 ]| اف اعا تبلا عمهف لامپ ردهنسانعم قفس هدنلکشروک یهو با هلبرتسک كشف (عاعمقلا) اهالعا
 | یێ كب هزم (عایبقال) ت ادا اعقعیف زنا عاق لاق ردهنسساسنعم تادروکیریزن هدننزوعب(عیفل
 | او همنشزو عن (عیکآ) فاکا لس صف ردیدآع ومر هد مان عجم دب دن ابو یحف كانو
 || نو او هعتماذا هعبکلافب ردهنسانعم كلا مو هم طقاذاثلاثلا بابلانم اهبک لا عل ايق رادهثسانعم

 | تی موش وله دن عوج (ع ویک اه دننایتلاو مر مک ایش پوندا اید
 | ردرونایت«دنلکش هودهکروئید هنس هودزکد هدننزو درص (عبکلا) هلعضخو لذاذااعوبک هعبکل اب رذهناسنانعم
 | دردمن دواب هدنعقوم مانشد هتروعابب زانو قلصوافلدبهلتسانموپ رصلا لج یااعبک ت بار لوفترولوا هدزکد

۱ 
 سر دج

 ږونښد هزل هک شل روب توطردیبک ی رکو رس یا هرماق منکوهلاغب روند همدا نالواهدان او سا بونهرخ

 و



 ۱ | شور ورک ام TE ۳3 ET هنمکح دوا نار نو یو هک هدهاشلوش |
 ۱ زود خان الۆا تعانق عاص تباغب هدنزو "روبص(عونقلاو و) هدشزو فیت زن حفلا" رد واسم جو

 هتف ىدە ET ردیتنومولو هنس اتع طۆلھزوئێدەر ەك ا كحهدنا لوژ هب یعانشا عونقو

 | ےک ااو کرم د هداهاشلوش یکن ادهنقهدننزو دف ( عنقلا ]زولوا " رط هلتنهج وب هنسانعمدوفض رونید
 .هتدامنپ راوی قا هنن یضرایا نامنقو تەم دهاشلاق زوناوا لضفو تسح یوعدولدحب هلتعانق هنتداهشا

ER aتلاماذا عبارا تابلانم اعنق لبالاتعیف لا نزدهنشاتشغم علما دّصفو البم هغالنوا راوط : 

 ا ٹال (هبانبلانهاتطنفا لالا تعنق لات رد ەن ساع تا ون ی رغوط هند روپو هنغاش راوظو مقرا |
 لده تاس نعم تابا جورخ هغالنوا ولتط ندقالتواروشآ هودو اسهلها ون تلتقاو انهار اس تلام

OEEداهنسانعمقهروبق نرخ كةب قو كمولطو طی ضا نمتحرخ اذازوب  | 
 | ةامشلاتعنق لاق هود بس اننعمتایلکجیرغوط هنرافیرقوب مهم ك ناو يحبوا هش ار ثنخاذاة ةوادالا تق لاكش

 | هغیعچ هغالنوا ولتط ندقالتوا روش هود هد زو هرم (عنقلا) بوصن اهعرتضف نیلوا-پعرش عقتراادا
 یلناکچ یرخ وط هنناقیس هم كناوبح هدرنوب (عانتسالاو) لپ رشک كن ةزمه(عانتقالا)ردسا رکروتتید
 عفتوامفالخا قلاع نقلا هعئفم قاب تدخلانو تعنقیفع تعتفتساو هاشلا تعتقا لاق ردهتساتعع

 miti لا علق لا ردهتسا نمد قمازغوا« 7۳ :زودنالواهدنفلارآهبنلهشیکیا غل ەق عاتقاوا مطب ۱[

 لی یکیدتنا هدزام مایق هننکر رو هاضرااذا هعنقا اش ردهتسانعم قاق عناقو یضار هبهنتنرب یهدازب وةفا |
 عقا لاغب ررلتسمهنینانعف قم زوط بوکید شا هلزهبلنا تاتفثلاو لیم اعطق قرط یکیاو هدنکو !:یرزوک
 ]| دذ ةنسانعم قهاضوا هغالتوا ییوروسو هیدب نيبال یاابژاوف هفرط لمحو الامشوانیع تقتل تنا هسا
 االف بقا لاقي رولو ادص هلغلوا هنتسانعم قاق جاسحم هب هب هنسنرب ییهسکر و عت آر اهمااذا منغلا منقا لا

 شان یر دزو هنسننکما هعمل آو )4تن نو ربنم نقل ردهلتتسن هیانعم یعچوایب دض كنو هچوحنأ ادا

 تۇۇ باك( عاسقلا) اهسآر ةأر عنقتام یهو ةعنغماو عقل تهتف لات روناوارعتراجدکد و تیدهنس ور
 روند هدس یصب شلروا ندنغوبجافرخو رولوا عسوا ندهعنقمون نکلرونید هتسوترو شب تازاتروع یتتووب
 ام بل ءاشر دراز کر و دهند كراو للا تسعنم قظلایا عاتقلابرفلا عضو لات

 فرض رخ (غاتق) مهننطسا یا مهعنق اوذخا لاق هل شتم رد عنق یجب رونلوا قالطا هحالشو هاو
 تانادنسن كيسکو بنات [ ةعنعلا) ندندنباب ماتطقوت و و کج راک دیدراج ردشخلوا هیعس هزویقیشند قوا
 ندنیمز یسغاشا لوقلع هیدمت موق Wi (عنقلاژ مه الیعا یاماتنسلاو لا دعنقلاقب روند نست

 ]| یوتسااموا لمزلا نقف رشااموهومنق لەش ار لوقتر رد ید بکر وخ دهننالوا دخصب و هج زود ف :رخوط نان

 ةخالتس هلب سک كقاق (عنقلا) ردیدا ]كن ونضر هد رمل هلعضوم مان هيلع عفو هرنذت لا :ضرالا نم :هلفسا

 | عقاو نشیب هبتیکی نالوا مالمو لس یغاربط هکرولوا یسنج عجب ندنظفل هعنقو رولکعابنقا یعچج رونید هغارو
 . | لنصالا یا منا رک لاق رونبدهنیداسیتنو لقا كت هنسنر و هآیتسک ك فاق زد ناسعدق جا مجروشدهریزود

 هب یروب قشم هلاحو ردزآ هد هل هدن وب زوشد هدسیصد شاروا ندنراقونحام خو ردندآ كب وصرت هدهفاعو ||

 | خفراری ز ردندنسانعم عقر هر روک هتناكخراش ردلکد سا نا کای دنا هنسانعم روشرونیو
 | وضوء هدنش بالکن زکبییاون داون هژبارطعجوش هدتنزوربن ز زا عب ةزروتشلایا عقلا ق يی لاس ردن تف وص ۱

 کلا رد شنز دف زغاةعنقلا) رادیدآ هکر رم دنن هع رخ هلا ةییلعت هد هیداب «دفنزو هنیهج (ةعیبملا) زدند

 اب ی هاتف لوشهدننزو زج( (عنقالا) لاّوسلا نمیاهعنقلا شلات نم هللابذوعا لا قروئتند ۱

 نماطت هتفلاسقو صور ف ناکاذاعنقا لج لات هلوا كکوحو قصابیررب كکیزاک دیدار وکو
 هنانشاآ تناک ادا عنف لاشرولوا تفصو | یرک(یرضوط هنن زو |ىزاشقد اشید هد شنو مرکم (عنقلاا :

 نين ذعنفمو ابصق ةو بح ىف ناك« ادا لج زو بشا تنیغارت هک هدننزو همرکم (هعنقلا) لخناد نلاافوطام

 یرقوب نشا دتقو یی دلاخ یان ر نار ز ردیاندارم هروکه نفرد وزن سو هل تف كونو عقاو دنت الوغ

 يذكر( عبنعتلا) زد هدير دقت نینطاذعنعم توصو هدنروصو زد هان ندبا نینخ عفردارمهروک هیمرسنکو دردلاق

 لاق دهن تەڭ مرد تروا عانقهنشاب وا ماتر اذ االف قلاب ژدهنتساضم قلق قو ضار ةد نشرت

 | يلراه لزاه لیس هوم كننکدو یسماق هنسهنت اوا اوس غرا LE و همتا جو ساعت | ۱

 تا تک
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 | اوا نشاب نو عفد کس باسو یک 3 یراکدد ع e EGE ءيثلا عبق نامش رددساع+

 1 لوق ىلع قلو ار پخو عملا ذو هس ار رحا اد را اعم ناقب رونلواری عت نړی اکیس رک ردهسایعم
 طی 2 لراوط هلیس هینب لوعفم مسا (عصعبا)۳ هدسحو سلحوا رزم" جی عع" لاسقی رد هنتسانعم قمروتوا

 ]| لاقي ردهنساضعم قممقبوریک هس هلاخ نوا كما رک هسکر هدنرو لاعفنا (عاسقنال) روند هثیراقدودو
 ۱ | غو روشد هنغوهق كسلا یادغب هد هلبتس هدیخزو دن (عسلا ]اف تسلالخ داذالئح لامیعنا

 1 | كنيرياتجوح برعو: ردیانوم مد شازو هدفنف («هبنفلا) رود هدأ رود و و ردیدآ تغاعظز هدنزاند ىس |

 | زوزو شاب كچوکت راب ناق کز دهن العم هعبنخو روسنید هدیق هدر ط هالت هنو زوا ىراکدیکە غ ناشات

 ۱ ا یس هننکر هدیشنزو هد رج د ( هعنعنا) زودشید هپ وتزوا تالوا هان اکا لوق ىلع روند

 : لافت ردهنسسانعم قمرابف بوش ی E مولط ندهتفراسضو زا وادا هتف لحرا عنق لاقب ردهنش انعف

 ۳ جر لای روید همدآ ابو هژیس دیش ,لنيعافمشا (عبلا) بغلان متن بن الف

 :قملجر لاب روتید همدآ نالوا قسعاطو ابقیلافص هلرسهنب ؛ لعانمساو اباد یاب (عتسل) هلطربمم
 9 ویا ASRS :هعاسمروقو ث ثول د هدنز هدتزو دقق عمر ی شفت اه ی یا بیم |! ۱

 | ذاسملا)رونلواهرکد هکر دیفدارمو هدننزو هعزرق (ةعدنقلا) ردیفدا مو هدننزو عدنق هی دم لاذ مقا
 لقب رو ضد هرازوس ازتسانو شو دو :ییهاودلاا ع ذا عذانقلا :e :ءاتضا لاقن د زود هناواو یهاود ږلوڪف تفأ

 | لفاف (ةعزقلاو) لب ته یازو لحفاف (میعفلا) ریفلا)شعلاو ما مالک يا عذاسعلاب هام

 | دشا رک دیشزو نفت (عزملاو) مترو هن عزل هدتزو هج وز (قعزاو) هلغف كازو
 و IN عزاتنق یهچت وند هج اتص نالوا هدنفارطاو نلاوج ثكشا

 لات عزانتتقو ردناوصرتغ نکل زدی تیثهدنسهدام عزف هلباهذ دلا هداز یرغوح رد هبلصا یونارز

 E ردشلوآردایص یو: یچ ندنآ کر ونید هنن هیچ انص ناسنلوااقنا ااج :رکصندقدلوا شارت
 | دالواەدنشابكنالغۇاەعزىقو عضاومدن یو رەش ذخۇي نا ىف عزانقلا نع یه السا هيلع ٠ تینا قو |
 3 زن رم 3 هلص خلا یهو عمق هسأر ناار لاب روت هچانص شمازوا نوزارقلوق لع روند هجر ||
 الکل !ینام لات روند نهار اب ازاد را قو لابو رجلا نع عفتراام هوا ینصلا سل

 EER هتسهبق ناللق" هجنرادشرب بووک رب نر انش هدنسهدوک كشوقو ةرعم هعطقیا

 اد دەشاقط قلاوبكحوب ندزوجو روند هنجرب لاتین لهسو روند هنکیا تاشورص رحو هنشانوم ای

 لوم كر یررافدژابص ین رلشاپ الت وعو ةزوج نم یظعاوه ام 2 درام نم یهو هعزقنامامر لاسقب
 | هی کم هدننزو تن (ع زق] روسضید هنبهیتب كنتوا قيا اغ و ونلوا قالتطا نانو یهاوم عزانقو رود
 | يولع ندنصخ ون نش دن نژوکود هدنشزو هحرحد( هحزفلا) زدنا تكعاطو ولە هدان نت ر تس

 | للذن:هدسننزو عوخبر (عونعلا) هلام یٍیللا ثليدلا نم تزهاذا یسلا حزب لایق ردهنتس انعم یا ثواوا

 انس رخ ار هتتمسفو لب دیو لئساذا مااا! نمائش قوت 3 نام رداهنتسانعم تل وهات شو |

 چرخ یک N یرب رحم ؟ هدازوب تموم سه اب یضر ذ تالف ر عق لا زولوا دض هژلغلوا هشنشانم قلوا

 al ندشلانبایو بم یزاردصم هززوازوک نم هجو ةدارواز رس لا
 1 تنلهرزوا قلوا م عانا نادعب ارباب نالوا هنن اتام یل اا ضر رو عونف نادشناتبا ن نالوا هدهانعف لاو 9

 :RK ۳ سد نکلودشایا مس ر قرەلوا نندعب از باب یهعادق EN O e چند ەدارونەج زکر دابا

 اند نو ردات اک tir ره تخل هززوا قاب كتر اش هلکلل تب هدنفابس ڭا دوز و خخ دن دىلا دات هرزوا ۱

 لا رمغلا ر شو« عونفبایغلاریخ۴# لالا نو لل ذئلاو لاویشلا یاعونقلا نم هلايو عنو دعا بعلا هللا ل اسف
 ۳ تم لاب ردونسسمانعم قمعچهرن كىلى ىس اقش غااطوزاب ۲ | نده سا نعمت اا ضر عونق هداروب ۱

 | یعادبا لاوس هلننکو لذ( من زافلا) هتولغاذا لابا تعنق لوقت حراسشلا لأ تدعصاذا ثلادلا بابل قاق
 دونه همذآنالوا (Sirs هنتچبهو یتیم لک اسیا عناق لجرلاسفب ر ندد ندل وا یاهاکزوشدهمزآ

 ً | نالوا یضارهنتفقو رونید بیم ید ید هدننزوربمآ (عتنملا) دونی هم 1 نزاو رخ هرخآ ناکم نادناکمزاو 1

 نانلوانینعت ندنفحطم اسو ن لب ك فاق (ناعنملاو) هلتقف (عنملاو) هدننزو هحاعس (ةغانفلا) روق ەقدآ |
 ناعنقو ملا حر بابا ناو اعنقو عاتق بت مینو قلوا سار ەق
 ت رخ

۲ 

 جت سس رم تسسم

 . ملوش
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 ۳ لیلا لرق نوک تیر ا ؟:نهجوبالک ی هلوعم

 ۱ عفو نه هدا زس یاو دیت امر هکر ونیدیدنسسذ شابک لوب هدنب د كنس هنا دامزخو هریغو نه بلا هبف كينص |

 ایروسیب ورشم نالوا: هدباق هدننزول اعتفا ( عاعفالا) دما یامیعلاینذخ | لوقت نب هندسانعمءالشماو هضم |[
 ږد هوس انعم م كما بول آءزا نزا كمولطو ادیدشانیش هبرشاذا دنا فا ترم ج۹

 كنور (عاقالا) هراتخا اذآ "یشلا عتفالاقیرد هتسانعم كلياراتخبا یبهنسنر و ةعبتقااذاب تست
 | ندرغوبنزتسشُمعل ول هنسینزپ و هلآ ذو هرهقادا هعخالاش ند هت شان كلباروهقمو لیلذیهبسکرب هل

 بویلفب غاب یکسرو ا تاننکشوکهودو عرچیبفبا هم ؛قلحا ف رهادا بارمشلامهالاسهب زد هنیساتعم كمك بوفآ

 ورک دآ نلک قن یناہک انو جلا هبیش كعوهمانسق یزجیلانآ لیصملاخا لانعب رم نسا وتو

 هکزونیدهکنیسیروبس نانلواربعت زاب وا هژناصف ( ةا ددزرف لیبل وقت رد نسب تک

 یک المو ےلو هباشموهبیش هززوا ساب فرغ دولکماسقم ئچ رار ديا چ ازت بوشوا «روهآو هرا هوډ ه هدرانوک یبا
 هسآر قاهنع ىلع تربص لایق ںونید هشاب و را یتشااذا ءابظلاو لبالا سکوت ثانن)ایادعم اهنعبذ ناش
 ندیم زنط من سالا نیربعو ردیدآ نضر دن هعذ و هلی رد عق یعج کاران وب رونیدهنس هبت كکرواو

 زەن قراسوهکروتید هپ هن ین ناب روکهدنلکش نابطوزوت هداوهلنبتعف (عمعلا) نیزوک,ذم مدنی هدام یدنچ
 هنشاب موغوب لوق یلةنجوا تاغلتروخ وب هدرغوب و ءاعسلا یرونب جامع اکوهو ءاجسل! یمن ذهام لات رونلوا
 لوق ىلع روندهزلبطوتس هدرخنایعح ۰ دیزل تير راک د وکی نر دنرابع ندا كم هرکی فن هرکچ قآهکروتید

 | ضراعش هزوکد وخان لوا ءلوکموکب وشپش ین كن راکیمازوکدوخا,قلوا لر لغو دی یراکیپ نوک
 دکوا رج او اهقم دفا ذا حا ارا بالا نم اع هیبع به لاقي ندهنتسانعم قلی فیض .رفیرون هلغلوا
 لاش ردندنیاعم هکر دون انعم قوا نولاقو ابق ناب یرکسكنخالدرا كناو ا او اهرظن لةو شک وامروو موم

 ۱ تظاخاذ|سرفلا لاقي رد هنساسنعم قلوانوغوب ندنرخآ یزید بلاو دسار الغا! سر فلاب

 یک اروا كن شوک و دو روند هرکی جک تاج وکی زمو نالوا هه هږچج هدزاموب عنو یرخالانع هیلکر ی
 قبوا فو و مخفی ان لا ھل اقا بولغ

 هل لوق اخ نس هلو مز وتو بوجروچ نمش وډ هزوکو ها ذا ءاودلاعخ لای رد اهنسا عن قیا وز ت
 ەد تزورۇبص (عو ا )ماا چ رخسافىنغلااچېق عقواذا هنیع تمنا ت رد هنسا مم نمرفچالبا هنسژابمو
 عخاو یبکر جو هرچ !ںولک عف عج رونیدهمدآ نالوا ئسهضرام عقعرذوا روک دم هجو هدنزوک ٥ نورا (عقالاو
 2 هلو یزکیکمل هد رمو یکیدیدعف هدنپس هرهحو ا رونید هنآ نالوا ایا ندنر خا ی زیدو

 تاوعقایامففنا لار اب رونید ةنوزب نالوا هگسک یرغوط هفرطزبو عمق | مع یا ما لجن لا ت روند مااا
 وو 5 هدشزو فتک ( عبا 10 هزبالا مظعیا ما توفرع دف هوای روس, دی ندند هک وند هنیزکنلدرآ

 هرو لوبو مال يلغى عت روب لایه روتید,هب هودولکبر روا توج و روند هنآ لو نوغوی ندر خا یازبدر

 سالا زونيد هوب تلکرواو زب دین ئا مقرف ر طلا بقبارو تلد هژوک ول هجویسو مظچ ئا عخ م مادی لاش ینم

 زولوا ققلاق یرقوب کروتبد هب یر و نالوا هد یغاوف کیا کن نادا« دننزو هب رش (ةعیم# پویا
 كن روا هود هدننزو فیل( مییقلا) دینی تانقوص قرنق كرو هکرولید هنجوا كاخوب زقوارولکم ان ین
 PENT ع ةا اقا شین ان شید وک دننزو هخرف ( فا ) ولید هنسب نقدی هم ءغروکول

 كفاق تو و روشد هنود ی ثللامو نویسی یراق راض ا : ول لفحرایغد هد تازو هفرغ( تعیعلا) ۱

 ۱ نی داموبنخ زار كن ولکمق جین قطبض خخ هنسهذیزک ن نهو یوبیاضخب ودر نت هات
 نیم نە ركن ناكاو نو قم ىا خو قع لخبر لان ر دونسانعمزوچفنو :نولغم 6ع وغلا )ا رشا زاو کت

 ابی همدا شال هو هرابخ ذخااذا عو لب لاقيت: د ةن روس هود شملوازارفاو حیا
 هب نزرطا زکه اد كن یاو هدو ۱ تنع(عمقلاو)ن هلیزوشسک ك فاق( مبتلا ) مامی عو لچر

 همکف (نابعیمل )رونی هنوخ نابقوص هنبزغا ك او قج هلوآعضو یشاوقمنهدو روت دفلوب قشيا ا
 رەد هکر ذناروآ ضاعت عونزب لح كن هزمهینهالا)وونشید هی زا هشوکم تيد قا ةكنیادنیم ای ۰

 .نیوخ قم هنسل یراکدند مه ناتنلوارکذ هد لنعز هروق ام هردم لعن ) روا یراتضبانص یک ن ارشغزاا|
 نقی نکات من هدننزو لعفت خل انه علعنااذا + هرسْنلا تەك اش ردهنساینعُم

 جسمی جت ا
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 ۱ هدنزکرم تویلوا نوا باتهموعهو هلجنالصاهکروشد همدآ نون زو فیعضلوشو رود هننابیلوارارقرب ورناد

 | راب رع هلغلوا ن نی22 نسانعم تابتمدعو لاوز هعلقو یک هویمزوئید ةيهنسن شمران وق ندجاغاو هیلوارادبا
 | هدننزو هزهو هلتبت ههنو ور اردا هدارا یتسانعمردلکدرب كج هدا ن نکو نطوتزل رتمزرب د ةعلق لازماننزیم

 ۱ هغملاقناعفدهدنا ی ح اس هک سلح لوشراربدهعلق نسنلحتوهكلذکر دهدنعقوم زرویملیب نتو لابصتراو لوح
 ربا زمین ور سد اہک دایر نجر یاهو هلو حب ان

 هاوا رطضم هش#روتوایرلمدآ نالسک هنبرب هلتمج تیلبحو عقو هکردوب یسیربو هو مارک اوبو هدیااضتقا
 |لوق هدسنزو بارع (عاالفلا) حر ىلع یاهعلق یبعوهنولوه و عالفئاراد یادعلقراداسندلا برعلا لوفتو

 | بولیرابوقندریو رونید هیابقیربا عقاو هدر قشمو وزود هد زو هماغ (ذعالقلا)ل نو ىد ةغلوا اله بولبقب

 | قتهودو هتکرتاذایبلا منع تعلقا لام ندلیحتسههنساپنعم قلشوب ان یهدآموبگو هنع فک ذااهاقمو
 | انا نم تجرخ اذالبالا تعلقا لاقي یدنلو نایب هدنس هدام عب رویا ردهنسانعم كمربك,هنسهنرکم پر دنس هن رک

 ۱ ضرغ املا نيب ردهلعابفم ندعلق هدننزو هلن افم( ةعلاقملا) دعا ئ ۳ ادا نالف علقا لا رد هتتساسعف قعا

 هکر واوا نس هج هردلّوا را هناشن قح هلو ایجرهکرونلوا !قالطا هنناشنقوالوشلواو رذذوخأم ندنوبهعلاعما

 ۱ ردندنراعا وا برع هامز هیلوا جات هکمزدنوس بوکحكي لا٥ ه دکن تتترایهراک آمار هلغلو اپب رقهضرا

 | للاوترومد هفت هکر ونید هنلاب وترومدو رونیدهخل باب یروف نالوارولب راب وق زرد جربز (مفلقلا)
 نا ملل اکهناسلکل اب ریتراسع ندنزاددرخ "نالوانایزپ هدنیح یکی دنلعا كچ بولت رد ر قرون دزونلوآربهت

 | هدضنزو جرح دم (عفلقلا) ) عیطاذادیندتطا نم قارفتام تالنکو ققنشونیطلا قمقلفتاموهوسف الا نع

 | راتتم هدننزو هحنرب ز(هعفلملا) مق یا عنلقب فوضلانسقب روپو هل نان و هک بش ابو شوکه یووارمص
 | ندیاروهظ یکقوبق هزاب هرات ر هرزوا یسیرد كن هودو روشی هبهرک نانلب ومو بوم وتن درب نکر فخ بو بولب زابندقاریط

 :تادسکرب زولوا رذصم هعاقو دلتفسیا عاق ھلان روسد هشاتلازرا ۵ دلش هعب وز ( دعلعلا) روند هوا

 | رذهنتسانهمیللپ اسارت صعلادنقو هردناف هب رمضان مک اقب ردهنسانعم كمروشودبورو | شا ایکدالج

 یکن اکوج لوق ىلع رارد زر دىل زا نام چاي وچو ۵ دننزو ۳۹ ّدعصلا) هفلح انا هدر ملک لا

 ةع ادعت لاسش رارزواهنشاب اماج نوا قمل لوق وب یلیخرانواراوس لف هک هکر دنلآ ارومدقرکآقپوا
 ۱ او شید مثلآ ندا زونوا ربعتهبب و ناغطزوب و لیقلاسآز ] ار برسد نت اکیا د دج نه دومعلایا

 | امخ هع لاشرد هنسم اسنعم قمروا لا هغ م دننزوممجچ چ ( حملا واک عبا قغ جا زازواهنشاب كیا هاکنآ

 | همحو ییدآرنو» عقب دسر عضواذبطولا عف عج لاو زد هنس اب قهوفیلوخ هشی نغا كاق قجدیفآ هنسلو

 ردهنسانعمققدرواةنبشابكمدآر و هدیربا هفرصاذاانالفمخ لات رد,هنسسانعم كلی فرص ندندصتمو

 قوغوصنیمنف تواولخداذا "یشلافعفلاسضیرد هتنشانغم کمزکم رکا هنپسربو هس أر برضاذاهعق لاش
 هلن دشیب ورشم نالوا هدباقو هفرحاو هد راذآتاینلا دربلامخ لاش رد مال امت كردنس بوردنصب هلغلاح

 بواق ندزرغوب نامه ن رسوب فویتشعو اد دشا رش 4 نمشاذا ءافبلاقاف مک لاعب ردهناسنعم ك ګا

 قرهلوا شوجخ اق قوس كم دآرب عملا عفو عرج ز بارم قلا فماذا بارشلا ع لاسقب رد هنس عف مک
 نادیالکه لکنا هکروشد هبیوخ عفو هل تصنااذا نالفل هعسمه لابش زدنرابع ن دک بووطیاوتخ |

 هلوقم

 || فصوروکهتیاور کءدسانزو فتکه دنوبو یدیارازم روب یک یراکدی روب ارهبب روسیراقایا براقنم یروطخ
 ]| لوف ىل كرون نيد هلام ی راعو هلرعیاهتعلقنم مات لاسفب ردعسا هنساسنعم لزع ليم كفاق (ةعلقلا) رووا

 ۱ نکل رد راکردرنوصو تلحر ندنآ دوخ اب راردیادارم یتسانعمززلوا كلام هرون رم لزم دوخ ان ر دله عتس ید

 ناقلقپوموت هدنفولسحهدناروهظ بورا یر را تم هلو ارالنچ بولیرا هدکد لکن یوص هکر ونشد دغطاب

 1 اف نکرروط م لاسو عاص هودوردیدآض مر رولواتداح هدزغاو روت لواتلالدهراتمهلکنآهکر ونبذ غرك

 ۱ یتس هزات ودار .ندنسعاوناهنچ هدسنزو نامر (عالقلا) نوید هکسکو هتشاط نالواروشلننآ

 E | ردیپم ر دصم هک هد زو مرکم ( ملقلاو) هلن سسک ك وزمه (عالفالا) رولوا فلع رارب ك ا هراوط یسل زوقو

 ٠ ا اهالقارمالانع حلفا لاب رولوا شا علق نبنآیتفنکرد هتسسنابنعم كلی تغارف اورو دنا

 ۰ دیلقراپما ارش عفراذا ةنيفسلاملقالا زدافح هلوا ی وجت هکر دهنشانعقا قمردلاق ENS عا رایا

۱ 

 ۱ ۱ هللذو هرهضاذاان الف مه لا تیره سام كس لیلذو ةعبعلا هب سص ادا ث تلاش بالام

 ا ی مت

۳ ۳ ANE TE 



 هدنک وردبلوقلراضعب قنسناکا كيالق ردیسا تنالور هدنسهکاوا نیادناوردب وسنماک آهیعلق فویس لغياب 3

 ردهدسل دنا یخدوب ( بوباةعلق) ردهعلقرهدسادناهدبنزو با “هللا دخت وم یاب (حایرهعلق) ردیدآ عضومرب ا

 | سو صم حب ا

 ا
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 هنجاغا شرک ن دند كنحباغاامرخ لوق یا روید هنادف نالیزپ وق ندنبد كنحاغااعرخ هدننزو هرمت حلقو
 رونیدهراصح-و نصح نیتمو عینمو برص شلپاپ هدنشابغاطو رو شیدهبهچراب شملسک ندر واورو تند
 كحراتش رولک عولقو ةلب رسک كفاق رولک ع الف عج ردزاج هد هلي كمال روند هعلق ىد هدرمناسلالاع

 هعلقو ليلا ىلع عینلا نصحا یهو ةعاقلابا ونصحت لاقب ردذوخ ام ندنسانعم ممظع باع هروک تناسب
 رله د العا هدهدلبلواو راب دید ردشغ د یجلق هلبسناک آیتدعم یرلکدید یالق راضعب ردیدآ هدلب رب هدناتش دنه

 هدننرق نورزاک هلیعف ك وج(” صا هعلق) روشد گرفت هدتبسن هک هلغلواعقاو هدندحرس ینعب هدنرفد نعد

 ردهدنسهکلوا هیقن رفا (لنوطیاهعلق) ردهعلقرب هد رقءادیص(نساوباهعلق) ردهعلقرهدنس اضفناجرا

 لاح داجیهعلق ردى وسنءهیاروآ ییلقلادعسن مهار ندزیتدح ردهدنرابدسادنا (مالسلادبع هعاق)

 (مو زا غلق )ردهدنزابد سا دناهدننزو یصنی بصعهعلق ردعقاو هرزوآتارفرهم ( 2 دعا ردعقاو هدنیفزرب رب

 دوخاب نالیرپآ ند هنسنوب هدشنزو هعطق (ةعلقلا) رونسلوا قالطا نیعلسلا هعلقالاح هکر دهد رق تارفلاٌةرب

 زاعحهدشن زو هنیهخ ( هعیلق) هقشیا هنم ةماقهذه لا قب هدتزو بنعرولکملق ىج رو شد هبهجرابنایوق
 رلزاهف (هعلقلا) ردیدآ مضومر هدنساصق دادغد و ردیدآ هبرقرب هالا هکلوا نرو ردیدآ عضومر هدنفرط

 رد علق عج كنو روند هيهات شهالباقبوتط یتفرطو كن زواوه لوق ىلع رود هنسهحراب بایصم
 9 ردیدا عضومرپ هن زس روت فرخ و ردیدا عضودرب و روند هیهقان یرموب ول هثج یزیاو رد یسنج عج هک هانبت#

 | ناولحلوق یلسع ردفورعم هیعلق فویسرون_لوا تبن راه العااکا هکر دعضومر هدهيداب هتاف (تعلب ملا جرم
 || «دبنزو دوبص ( عولفلا) نکن بسا رد هلنبتعف هک یکم لق رولواردصم هعلقو رد هب رقر هدههغاشا ندقارع
 ]| هلوارنو د هن سرت هلغلوا شوکه دکد لکح ییشب رکهکروتسنید هباب لوشو روسشند هب هقان یرموب ول هج یربایتدوب
 یکی لع رونیدهناق شمش وا وا هلنبتعتف (علعلا) تسلقنا اف عزناذا عولقسوق لان قر هلی كعاق زولک ملقیجج
 ینءاج لوقتردیسا كنقو یکیهلشک لنهعصباو رو قند ەز واق نابلواق هدنزرطقوقلوبل وب هدنس هدوک كزوباو

 هدر یتوک ك يک ار رولوا ردصم علقو زونید هنب راکلدروناج نالوا هدنزلنلآ ابقو اهعالقا نمزیام اج علق

 | رد هنسا نعم قغاطهتوا یر بویلوا زادیاب یراقایا كنهسک,ناتوط شروکلذک.جرمسلا ىلع تب اذاعیارا
 ردهنسانعم كليا كادنکب وبا مف یزوسیشان ندندالب و عارضلا دنعهمدق تب ملاذا غراضلاعلق لای
 || ردمونرم هززو تاغا فالتخا هلبظفاوالاسنعموب هرززمضتسن نکا ةدالب مالکلا مف ملاذا لجراا ملقلاتقب

 || فرط( ةعلقلاو) هد_:زو فنك« علقلاو) هلبمسک ك اف (ململا) ردنضوصخیانعم ئز ره نالوا باوص نکل
 نايه روط هذرنا توکه دشنزو دا اش (عالقلاو) هدیتنزو هربق (غلقلاو) هدسننزو همه (ةعلقلاو) هدننزو

 | هتنکلب یکلب سککكفاقعلقو رولشد همدا نهذ دنکو هاب نابملکآزونو هب یمشروک نایغوطر یغاباو بکار ||
9 

AE SA: 
 نيلجرلاة مطل | یاعلیق نه لاقي رونی دهتروع یرعوبو یربا ین وما دناویراقاباهدننزو ردیح (ملبقلا والقوام 

 1 شابت روند هیج وصنفکو هنسانعم داوق رونیدهکنوژو هنشانعم تانکر وند ییجئالم هو داش( عالقلا

 | هزاغو هنسانعه یظرش رونبد هنسهلوقم یکر کو یطباض ر مشو یشاباوتضو بنت نشو راق هزاشر ا كلکب و هتسانعم
 | بانک ةالقلا ردرو صنم ىسانعم علق هدنرب ره ءلروب لطابلاب نا ملال عاسیا عالقلجر لاقي روند |

 | كم روبي كفاق (ىلقلا) امضا رش یا ةیفسلا ةعالقا وغفر لاتر روش هننكاب یک یخدوب هدشنزو

 هکع روب قز دږیدل اقەجەداب زندریعاباو یشلا یوقلائاعلق لر لارو خد هب شکن الوایوق هدنصوصو

تککو كراو ملا یورا اعلق لاز لازاذار مال ملاو تالصاا هیلع هتفصق هنمو روند
 ناک یشماذائا ف

 || هفاداوشد تیاغب قیفچاکاو هلوا شم وق بولبربآندغاسط هکر وشید هنس هچرابا بق هج هعشب و لویبلوش
 ۱ ناب روکی یک عاط هداوهو هد شنزو بنعرولکملقو هلب رسک ك اف رولک ع الف عج رود هغاط یربا ك لوق لغ

 1 هدشزوهبنعرد هعاف یچجرو تيد هنن رهطناحتب رره رح كرنا وحن روش د ةو بيز نا

 كنوختو ژان باسها یدیاراردیا عضو ولنوقو بوریذلاقولت و قرکیدبازاردبا یشم قرر دلاق یر ةۆ یکی کرک
 تدرب شراقالا یزاترضح مالسلا هيلع مان یب امهتتوالاتخا قش نک الانءاعفر ضرالا نم هبلجز عقر |



 جج

 | ندعمربو رويدا هنب راکنلک ك چوک كحل راپ شاتط كنیجراوبد علقو رؤناوا برضا هدنقج هن جالو ||

و یربسک,تفأقهدنوب ردمساکر ورد هکمرویلاسص هجا ی دآ نانوظهج صا ملقو:ردنشلواهدنازم
 نتیخف

 ییجروشد هپ هطزاج یرلکدتاعضو تاوداوداز هرلثاب وح جدول رادنعل هلنا فو هدنسانزو هز |
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 | رجا (عفقالا) بصنو قي ض یاعغقق ساناا لافب ردهنسانعم تنو تج زو هقیاضممغقو ءاعفق تناک ادا
 ]| یراقمركنم رافاپاوءاعفق هنذآ تناک اذاعفقا لجر لافرونبد هبیشک ییقلوقق روبق هرزوآروک ذم هجو هدسننزو
 ]| یغاشانتشاباادو همدقیلادنرماهلجر عباصاتناک اذا عفقا لجر لاسب رونید هنالوا رود یرغوطهتنابط
 ۱ عفقمو عذفا لحر لا ردقدا رم هدربخا یانعم هلا عفقا هدیشزو ثادح (عفملا)رونید همدا نامە بوتوط

 هی لاق رز زا هراقمر هلکناهکر وضید هنچاخا هځکشالوش هدننزو هسنکم( هعفقملا) ادبا هسأر سکتمیا
 كنغلازف هکر ونید همدآ ول درج لزق لوش هدننزو یعافر (یعافقل) عباصالا الهببرضت دبشخ یهو ةعفقملاب
 یعاففو هترج ٠ دنا هفنا مشقت رج ایا یعافق لجر لاسهب هلوا رالواق قوبق قوبقیسی رد كننورپ ندنندش
 زا یعاضقرج ا لاعب رووا داريا نوجا دیک ات ییسهلکرجا هکرولسلوا هنساتعم یعابقف هددفیعض تغل ضعب

 ۱ هک انالوازْبا قافناو ضیفالصا بدیاراخد او ظفح ام دام هدننزو-دا دش (ع انَمل) دیدشیا یعاقفو
 ۱ ۱ تاعولردرب هدننزو نامر ( عافعلاو) «دننزو بارغ (عانقلا) هقفتیال ناكا ذا هلال ع افقوه لا رونید

 | ددفرزوا ساقل وا تغلهدنوب رک یرغوط هفرظرب یرافابا بولوا ضراع هنیراقاا لنعسقنویق هکر دیعسا
 ]| هدننزو نامتر عاضقو ردب رکا روب زم نزو نکسا ردهرزوا سا بقرمغ ینانو رولوا هدبننزوبارغ تلعاهمااربز

 اقسدپ هاسطالانیب هکرونید بلکلا فک نسب روق رولوا ولتالص یکز وتب وب و قشروب يه هک رديه اتوار
 | همت شوف هلکنآ هکر دنلارب وللاتج شلزو دندندب رچامرخ هدشنزو هناعر ( ةع | فقلا) ردقج هلواتوایرلکدید
 ]| نیا عفقم لجر لاقبهنمو روند هیهنسن سروبو شازوب هدنزو یظعم (عفل) زردپا دیص هلقهروا بوئآ
 نهلللدبع ند واو ردندنیعبات عغقلا نناورهردندایسا عذقمو ردهسکش لرون یرللا ییعیامهجسمیا
 یدیا ندماجار ایشک,هک یدبا سنسچداد ناهیذاد دوخا هبزوریمسا ردن داخل یراءمو ءاهصف هاشم عفقلا

 یرللوقهلکلبا برمض اب ینردبیدلوا یتکم هلاورعوباو موسوم هل هلادبع هدقدلو مالسا باسیفرش هدعب
 ۱ لوقت رد دنسا نيم الا طظفحو عضو هرجا باقر یبهسنرب (عیففتل) یدیشلوا تبع با عفقم ندنکیتلزو
 ۱ لعفت (عفقتلا) عتتماذا هنع عفقنآ لاقب رد هنسسانعم عاتما (ع افقنالا) هعوا یا مالا هغیص ىلع اذه عفق
 | ضوصح هب رع هدتنزو لجرفس ( عب ولق) ضبعناذا "یّسلا عفقت لاق ردهنسانعم كلزوب بوشیروب هدننزو
 رهن سانه یتیرپآهفرطرندنرب لوق لع قمرپوق بوکج ندنسکوکی یدنسنرب هدننزو عنم (علقلا) ردیعما بعلر
 هدنزرط هب روط رانا وچ علقو هعضومنع هژوحوا هلضا نم هع زنا ذا تلاشلا بابلا نم اعلق هعلق لاسقب
 رد عولق یعجراردبا عضو یتاودا یسهلوقم ساو هتخت قلب ینرادع تانهقانو یندازهنبما هکر وندا دن راھ طناج
 هکراشعد هدر وق ندعس هکردندیارعا بیذاک #3 ییاق یمن لغم ا نمو هدننزو سافازد علقاو هیت
 | ندکتبسر هدیغلوق عید یطإاق ءارعش ا کد هدنباوج نسراسبهن هسلوامالغربهدنن كنسي زو نوپق

 | ی شد ۍلق ف ماه دنراکدید نسراشن هسناوب ریقرا هدعب رد کد مرفدیا فوخ ندنم م دارم
 | فرصتم رات هانی فک بولوا دن تام كنهسکررو نملثم زادعا كح ەد لک انساح هدمه طناح

 علیءدی که کرد هلتبسناک یفالطا یعلق هیالقردیاروهظ یالفالعاو وبا نب دبج صاصر ندنآ هکر دیچما

 [ییلمتنا) هلرعاذاانالف اول علف لای ر دل تسع هنسانعم كلا لرععلقواهنم عالقا یفیاهاج نم علق هتکرتلوقت

 | یچدوبهدننزو لاعتفا (ع التفالا) هعلق ییععهعلق لاش ردهنیسانءهم قمر وق بوکح ناک یهنسنر ڭىدۈل

 | توباققهنسنرب وعلقاف علق لاق رولوا مزالهئسانعم قی وق هنسنربو هحلقنعع هعلتقا لاق رددنسانعم قمروف
 | قازاپوق ندنکو که نسنربهدوان و هدننزو لعفت ملقتلاو(عالقنالا) هیلتسا اذا هعلتقا لاقب ردلبعتسهتسانعم قلآ
 لولا ءاي ییعرمالا علف لاقب رونلوا قالطا هبل اوو اح نالوا لوعم(عولَْل)ملقتوملةنافهعلقلاقب ردهنشانعم
 | علاقلاةراد هيف ناک اذاعولقبسرف لاسقب روید هلآ نالوایسناشنو هزناد یرلکدید مااقو لوزعمیا عولقمومف
 هوزکمهدب ناسرف رولوا هدنرب نالک ی لکن هدسنترمص كن ضعب هکرونید هبهناسشنو هژاد ندب وت لوش(علاقلا)
 ردندربشوش روناوا قالطا هح رش هلبا هدالص یرالغوا كتهفلیوخ نی ورع هلبس لبه (ناسعلقلا) رونو ةع

i 

 || یدنلوامسر هرزوایبتوت ك جز انش هلک یا شب وشدهداروبنضلوم هد نزو هنعردهعلفو هلبرنسک فاز دعالخ ||
 - - حج

 علقو



 قمادشفق هکرد هیاکح یس هزاوآخالس هدننزو هزاز( ةعقعقلا) مالکاب هیلعآزجااذا لوالا تاسملا نم اعقهعق | 1

 توا یرب هدتنوبواراق قراقوا زاخو مقعق لاسقف هدرطاذا رول مقعق لاق رد هنسانعم تانادرطوند مقعق ||

1 
0۳ 

 كلتا لک الت دش ییهنتسنرنو هنوضیا هح الی ةعقعق تعملوقنتو تاصاذآ حالسلامقعق لا رونلواریغتآ

 امعقو ةدشا فی رص ىا ٌهعقعق هزانسالععس لاق رد هن انعم قمادرخ بونقوط هنزب یربرلشید هیت

 لالا هنمو رد هنسانعف قمادشغق هلک رك یب هنسن كي و یروق یس هلوقم دغاکو نیشبمو نوکو لک الف
 مولطیروق نوجا جی ی هودرلب رعزما دشغقراب ردو زا هبرق یکسا یروق نوت ینعب 4: نانشلاب هل عةحقیاھ |

 اصوضخ ندمات !ثداوح هلو بلقلا یوقو ربلد موقرم لشمراردبا فبوخت هلت وصتو كي ریس هلوقم هبرقو
 ییقزوگوا هقعققو رونلوابرض هدنفح هسک نایلواش دمو واتم اعطق ندضراوع نالوا ساسانی و یهاو

 ىرغوط هتعسر و رسما ف اسهلاجااذآ حادقلا عقعق لاقب ردمزاتسم ىب وصت هکر د هنسسانعم كليا كار
 ید ندنتوص كنس هلوقم ناقلقو دعرو اه ف بهذ اذا ضرالای عقعق لاق ردفنسانعم كمك بولیکح
 رومظیب ردب رد عج کت هعقعق هلبعتق كفاق (عقاعقلا) یکذیساکرد هباک ندلاحرا دل اةعقعقو رد اکح
 قعالغرا هدننزو لزازت (مفعقتلا) هتوص عب اتتا دعرا عقاعق اتشهد لاق رد هیاکح ندنسوتلروکد عر دیا
 هل رد اج رد هیاک ن دلا راو لقن هفرطرب دما عقعفتو كلرحتو برطضااذا "یشلامقعقتلاشت رد هنیساتعد

 لثادنو اور اذ تعقعقتو مه تمقعق لات ىكدمملا ةعقعق تبسم قاوا علقو تك رت ىزاكرد
 اوقرفتف مشلا منی عقو اوب رافتو وعقجااذاهاضعموا عادقجادعب قازفا نم "یا یا #4 هدع مقعقتم مقیم |
 نوتس هدقدلوابابسالا عج هسکر یعدرایشسالاو لاورلا ضرعع وهذرمالا قاسنا وددعلا ركب طبغ نوا

 ثکم هدلحرب هلببسعا-هجا رولوااغور قازفا هتیلا هدنبفع عاتجا دارم هکر دراکردقلوا حققت سیخ
 برن هش ر یر سان دوخاترولوا عقعقتم یخ نوتسهتبلا هلییسح یرلکدشکد دروب یب ردن بویفلوا لی وط
 زدکعدرولوا یدّومهنیرلق ازفا هلغلوا عتنسم یروشو رش بوشود فالتخ | هش راناتداع هدکدلبا ادننتیعچلو
 ضرع ی توانام یناماشو زاسسو ظنه قاما كمدآرپ قبه هنسهترهدتداع قوا هدادرمنملاوز الار ها دواب
 هلیسهینن لوعفم سا (عقعقتملا) رونلوا داريا هدنزبلراعقوموت فالتخالا لع سب ردکعد رولو! ینهننمو رم هلاوز |

 ندتمزالخ كنيفسز ءالع اوا ج ا تح همادقاو د جر اندا ولسو راک | هلفلوادیعب كر هکر ونلو | قالطا هلوبلاوش
 كفاق (ةعزفقلا) دلا یلایاسلا حاتحم دیعبیا عقعقتم قي رط لاقب یاسعت هللارصق یکی زالو یمن هتیشم
 هدنزرط لیبنز هدضنزو هرعت (هعفعلا) ا دج ةربصق ىا ةعآنفق ةأ رها لال روند هتروع هحوج هلیقف از افو
 زوتید هنیدنسامزخ لوق لعردقحت هلو ا یکی دید هفوکر وناشیا دن فا رانامرخ هک وند هفرظ هنوکر تسالوق

 -.مسمپ هس س

en 

 سس
 سس

 یهو ذعفق هعم لاسفب راردیا عضو بوروشود هویم یساوقم امرخ اکا هکر دیعما تس صوصخ یمرکدرب دوخ
 || نافلرش عي هیهرا ودلوشو هوحو بطرا اف تج ةیدتسوا قلا هل جوا ةورعالت صوخ نم لی ناک

 8 1 3 3 4 ع 8 3 ع %1 2 2 ى 4 ج و 3

 تشخنم هنجوهو افق نصطا برحق اولع لاق ردقحهلوا یسولردر كن هند راردنا مزج هنندراتض> ||
 هعفقلاقب هنسانعم قعروا همدآرپ هليا عقم رولواردصم عفقو نوصل ا ىلا برملا نف هب نوشع اجرا هت ل خد |

 هدنلش زو مار ضص (ءاعفقلا) هعتماذا هنعهعفق لاق رد ةتسانعم كلمنا منعوا علت هب تاذا ثلاننملاتابلا افق
 هَمِلح هقلح ادتنا رولّوا ,یراهنسن هدنزرطشغ یکی سهقلح ماخ رج نوف عازم غوتر |
 هکر ولوا قصو هفاوقلوش ءاعفقو رولیکو د را هقلج لوا هد ةد روق نعشواق هنیزپیربیراجوا تیاسهن بولوا |
 اهالغا نم تو زتفراناهتباصااهناک ءاعفق نذا لاش هلوا قرویق شاژوب یرغوط هنسبغاشا یکش نقوطشنآ ||
 || مدقلایلا اهعب انصا ت دنرااذا ءاعفق لحجر لاقس رونید هنغایا نالوا کوب یرغوطهننابط یرلقمو و ان هلفسالا ۱

 عنازلا باتبلا نف اعفق نذالا تعفف لابتقب رد هن سانعم قلوا قزويق هززوا زوكن مج و قاوق هلنتقف (عققل
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 ۶ رفقا طعم لمت لانش وا مورحو لیهم یتسیدنک بونلوا نویعدو زپدقت و هفولعئنارقاو
 ۳ ,ne O لاپ ووجد هی e ی تپه ران

 و AL ی 7 هادیصق IEG e د اینا تام هيلع

 ۱ [أ کم طقم دندحو راج ااو هزانطق یهو رعنلا نه تاعطقعءاج لاختبار دنراتم ندر هزوحرا یوا قابا
 || قالطارذج عن :همدآزودون ك و" تنوتلواقالطا هوای داغ "موس  یرالآن دنکه بتن و

 ۱ "اس هدا طاهر ضس رک متن :نار هل قالطارات الا حط ةناشوطو ربصق یار دحم مطق»لجر لاتتعم زارا
 1 | کروند ها لوش ناناو رعنا حابصو هرغهدنتسش اه هژرهتح لرجسف نرآ هذ رو هلع زفت( هعطمتلا) سیو

 ۱ | نت رلا نت اهضات ةلرا ادا هحطقتم«رغ لاقي هوا شاکی ود بوزاو ردق هنیززوکق اح نفنرلکلدانور

 و یینلسبنک بنچواو وب :تانسانهن كن هتسبنرب ردناک مساندخاطقنا ابف كناط( عطا) هنیع عادت ی

 ۱ ور طلا می رجر داف (عطف) هفرط هلا ىهي كيج یا مرا عطقنم اذه لا ةي" روند
 أ خیر هدتنزو هلع اغم هعطاقلا رظنلا يدع ىا نیرفلا عطقنموه نولؤقب نارید را مطقتع دزد

 || کتب ئ وات ردنیکسکی قو الصاو دضاعطاق لاس .زدنرابغ نادکانا تغلا رت کر د هانا کلک
 | || عقل انها ارشناذآ امین الف نالف مطاق لاق رولوا هبلافم تاب هکر ار هتتسانعم كلیارظن دنیلق
 هته نیلا اذا طفلا نم عط قالاق رد هنس انغم قلا تول ول هرابرب ن ند تو وا و لاخا (عانعحان

 | ور فیوز ون تا اوشند هزل هند سذ شک و کر بخیه هوم ( تاعوتنملا) اینش

 ٤ ر1 هی لظعب را  اهضعب اعارمسزا راد ٹاعوطق لذا تاچ هدوب : تا راپدلکب وششوق عزم ۱

 ۳ ورتب هند ةیقن یاوضخ ن القهدنب قلسرادکلندآ شست لا لک كن ةعطق لمر

 تر تو هجر مطاق یا مط ناال لاق روند: دیٹنک نالوا مدا عطا ع:طلاب م ,هدننزو درتض مطقلا

 د قامو: ی ضفاف معلا) روج هنس هد طق ضرا نالوازرفم زومنننزو فرت هکر

 ا

۳ 

 ۱ زمه aS هزارلاد هاش یا حیات ق ءا لاذ ووی ولع یب آ توت

 ۱ ۱ 2 حاعفام لعاومصف او فجحاذا موقلا حقر لاقي رد هننتسانحف قعشاتص دیووصیجآ ناسناوارکذ
 اب : NATO كرو قاشوا طب کیا کروند دعدآ لوش* هدنزو :

 || قافت روتلواریعت دعنصبا هک رونلوا قالطا هب ا هردو ږونید پاک رخ یروقوب عقحقت هیلججر لطافلا عج یم ۱
 ۱ ما اتم و لوس ول هش هلغلوا پرس |بیرسص هکر وشید ی لوشنو شا ی ماقان
 | درلد جت ر هزارز ن دنفم ن :خااقعفو یز نیا نآ یا عاقعف ردنداحر ءامساو ردیدآ ون زبزذیکهبهفوک

 ۱ ARETE ىدا تیاغب :هوزوا ناب كح راش نداق بز زض ایر اج نع راند طا روشن ۱ ۱

 | كنخانا کر راو ا کور للف كرلفاق“ :(:یواعوملا) ییانناذزا"یناسح او نوع وران دنا اع فاو دصق ۱ ۱

 ۱ و یک هال هلیتف كخاف (مهاعغ) لورو كيش“ :یزاوآ و تکررح قلنانصافم

 | یراق بولو هج الا هکردشوق نا هقشننرب لوق لع زون ه"تشوق نافضتص هدنزو ايي عقل 1
 | هو نارفبعز (نامشیمق)ردشوق یدک ند وقف هرکه نایب كن هراس ثادزفمرولوا نوزوا یرلقاناو |[

 | یر اونم یلعماج نآنلوااتب هدا هرب نخوا وک اط ندنافلیوآ ك شوک «راشاطر ذیدآتغاطر هد اه
 هد تاب فوخ كلاس هنناجنم هد هفایسلع-لهیکنانوا یکی دیماه ارقزن و رد ولو عوطتمنداروا |

 )و سو یلغاط! انفو کیا فو ی کو دناوارفتعفاع ور مو هایم باغی ودعا
 کباب رقیه انە شعاب يدل عقدي هدب ی راجن لس ار عضو هوا ت 3 یونس ی هدف ته | ۱ ۱

 ۱ رب عتعفتف قراخالس هدربو زم لح تواوا تاو هب زا هدننب هر هاش هاتف :ارهطق فخ هدننااخاک 3
 لا رد هن اخس توس )زوهنازالباورباج هدنفخ مدارا فا قلاب نیو الا نامنیق ۲

 دمق
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 | تا رد امقوندعاطقاو ی شافا ردعطقایجج ۳3 ةر هجن وری 2 ES و لاد شاک

 دون هو لب رب ندبجک ؛لوق یل هتل نالوهدنرخآ دیک و ضب رع رفض ل ضیا مامر لاب هلی رنپک
 dal نموا هنبه هعطعلاوا لیلارخآ 1 ةلظیهو ال نم عطب او زاس لاش ر رود هر دق هنگ ندناوآ كنەجي

 تی دوخ اهنعیدص؛ زوب لوق یلص هنسانعم طابنب ووبشد ههو دو رونلوا,قالطا هقوارنکویتوکو ۳
 | ددعوطخ جت روب پوتروا ینراززوا واک ر بت راک وک كنود هکر رو شید هنس هژوقم هلو ىج یفیدیابهلآ |

 | دد عاطفا نهج رولوا فبصو هب و شم شاک هکر ولکه نسسان عولجتم مطور د عاليقاو هلي فاق |
 ند هک یخدوب هد شنو بن (عطقلا) قالخا هو لثم عاطقا بو لاپ و عوطقن یاعطق بوت لای ||

 وار تیر برک ت تعط عمق تا لیا نم عطش لا نو یالبطاولب ۱

 رات ان REET هجوم : ملف ۳ هدنننزو فرخ( عمق و4 هتیدشید هو
 هع طفو 7 هح طب ؛ قر سف مدي تعطق لامپ روند هنس ةع :یوضخ تالق در نلینک كييا دا شلس؟ لاو

 هن ساف .یراوخچ زود هکیا ضاس نماخو نوشد هغ یک ناک ندەنېلێزتاو عطقالا دب هیقب یهو

 ` || صوصخ هنسالبق طور وند هنس هعطق ضرا شعلوا نازفاو روید دکنکا ناتج ندکم!!صضاخو

 13 جد مم ۳ هنعنع هک تن یلرد اکیا ابهر كچی مکطا ان لثم کوش دست مالک نقره نیر

 ذعاطعل] هلنوکس كناطروبلد .ییظق هدنتیلسن رد طب راز دع (هعطقوس) رد نر یصوصخ هراز دنک

۱ 

 ردنضوصح هاب انتو “و ټوکو نیشیعو لوق نیا روش هب یسک لیینکهنادمنسنزب یخ« هدشزو همان

 دونشیدهمراشنو هشالت نلیکود نکزولیسک هتسنر ویا یا ةعءاضقاهتم ذاخا لا زوتشاوا قالتطاهیممعلو
 هلتس مو هنا نعم عطف لر + دیاکم مسا هبل تو توم حطقملا) عظقلا نمطقساما غا طق وذه لام

 ٹیجیا لبرلا عطقم اذه لافب ر دہ وچ مطاقمرولپنید هرب یکیدلسکلبنولوت تیا پالل اسمو لمزلامبطقم
 زولوا عهدنم» هرشط ند لاروا.یزوض هکر دنرابع نیدنزاچوا یغاشاقاسح لرازد ام ۱

 نماوربع لاب ردنرابلج نارا تیک ءلرلقفرا نایپهبالا | عطاقمو ا ای سخان یا ةيدوإلا عطاقع ره

 زدی زربخا فی ءرمشمالکو تی کر دی زر خب دیبا فقو نقل عطافنو ات هرب ترس یاب طاق
 هینآلوا هلغلوا نیتم ق :راذاول رایان ندر ینیدشوافلرهاظ یک ال ىا هډ اعزب بلب 1 ۰

 هکرونلواقالطا دن صن لوشو فک اف صوم یا یا عطف قر ظن لا قب ردهقوم یکم
 هنيه ( هع طق لطا بل همطتیام یا یخ عطقمهدنع لاسقرونتاوا لصفو ععق ها ناو له |
 مائو ن ماس .نزاسن هدیمع نو روت .و رگو رک صلخب نب نسعنبا کردی اكتب تعجب :هدتنزو | ۱
 یزد رغم هک هیت( (تادطقلاو) اف E او) هلیصف كنابطو , ىم كخام(تباعطقلآ) ردیبقل كةس |

 رلقادیورلآذهکرونید هی چو نی رادمک ؛يادبلوش  رولوا فابضم هرچه زلت وپ و ردنعطقو همطقو هعطق
 RR Br nme هدننزو ویو ورم در

 ۱ و هنيچرکو NEE لرو "مصایا < میت زونس وا قالام ۳-۹
 | راب رع هلتبس اتوب زود هُ هش ؛يصتم هع اس طعتا و عطق عطقاو خطی هتطب ناكا ذات عطفا ماج لان |

 کلپ ید تم هات متیرپ دمو لرد عطقازبغا ید الا دم مدربتاخهتد یدلوا لمت وب ها هبیرټ تار قاکی نالف
 ۱ نالو! ِتوپیمو مزلم لوا غطتس قخح و لبلد هپ زو ننسح (عطَ دیار تبارق ن دیدند هام
 رک وبسد هبوود كکرا ل اوشه برو م 2 کما( لظم عظقلا) هتع> تع طقنا یا: طعم "تک RE ا

 | +بک لوتشو پارمطلا نغ رج دقناک اذا عطقعرعب لافت هلو اهدنامورقو زج اع توکل ال ندهیسا هب ۱

 | یی ,ءاببینلا دی ریال ناکاذا عطفخ وه لامبو اهدننخ هدارا عایمچ اا ضا هلعلوا ات تبس دود

 رو اوا قالطا هیسکک ل ماخ نابیلوا یټ رخ تازارداو یسهفولعو ههلطوو یزو سا هدناوبد رتفدو هزل |
 درب , رهتالواعطبقننبنموقو لهاورو نرد هب ۾ هود شلاق بول رق ندلا !رهو هلناوندالیا مطفم نالق لاف |

 هایبشا ارا کد ونشلو!قالطا ةمدآ لوسو سس توسل بنی رهیا دم تاج ۱
 و ی س مرتب

۰ 
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 ها لاسقب دوناوارتبعت هلی مسکو کو دز الطصا ندنوپنونو قالطا هنتماقو دق كنبشک لج رااعیطقتو یعیطقتا
 هی لیافتو لعافا نسب هلبسهلیضووزع یازخبایرهنرعلا عیذعةتو ةماقلاو قلا نسا ىا عیطفتنا نسخ
 اویو زونلو انیایق رونارغوط هزابهرابرراقسرفب هکرونید هغو ناس نراق عیظفتو ردنرابع ن دکلیا نزو ارگ,
 بوک «هیتشوف یراتآ سراب اس تآو مطقت هماعما ناک غم یا نطب عیطقت هدخا لاق ردلمعتسمیقر هلوا
 | شاو باذع وب كولبو نوکنزکه درب و اهقباذ لیغهسرف عطف لاقب دلت هنسابعم قعتواص
 | لاب ندهنسانهم قغافوص هبارشو هآنجو هنولیا باذعلا بلع ههأ عطف ناسقن ردلبعتسمهنسانع كما
 | قتلوا تورتبع بوبلوا داف همالکی دمو ملکتم هدننزو هعاضق (طع اطقلا) امج زماذا ءاملاب منا عطق
 رذقب ادا یاخاو عبارا تیبا نم ههاطق عطقو لج را عطق لاسقب رونلوارتبعت كمك یزوس رد هنساعم
 عاطف لاب دلت اعم قلوا فرطرب یاسا ؛یادعت كناهسک نالو ازاردنابزو تکب یتعیمالکلآ ىلع
 | عاطقلاو](عطقلاو)هلئوکس تاناظو ىف كفاق ( ده طعلو) هلنبتسقف | عطقلا) هتطالس تبهذاذا عطقو هناسل
 | اعاطقو امطقو ةعطقو اهظق ديلا تح زف لاقت ندهنتسانعم قام سك یاكمدآرب ليس تلعر ةلبم ك رافاق
 لاه قب وند هغمولوصراهراه بولیادک ق ولوص هلیعص a هل شحرع ءان تعطقنااذا عبازلابانسلانم
 | مت ندنظفل بطق كل ذکرولوامججرونید همدآ اسکی کندن یس هلک طقاورهبلایا عطقلاهذخا اودع ادع
 | حد هعطق رونلوا قالطا هنمنعوصبولبکح ییوض ءلرزوبقه داتا یا كي هلب مسکو یم كفاق عطقو رولوا
 | هکر وئید هناشن لوس هدننزو هکوصضا (ةعوطقالا) ذغبقلاق مهرب ءام عططقنااذآ دعطقو عز قهباصا لاقي رونید
 كن هقالع نالوا ۰ دا هناسیمهلکنآ هکر دبالاسرا هیت فر طرق نالوا یی انشآو تسودیعسق ربق دنسرون
 | امتمراص اهم ةحالع یرخا یا ذی را همت ىت یهو ةعوطقاناهبلا ةنالف تفعپ لاق ردنا تراش هنعاطقنا
 1 | زونلواریعت یدنض هک روشید هلال بولپشکه تستی هلوقم نایتفتسو تو هلیس دنکی ک ع اطقو ضم اخ ی اش رداوض قس لمان وو شاک روسو قالطا دوم کودک مک

 ا

 هد هراس لوصا کر دخ زاشامهوحنو عدالاو بوشلا هب منعق یذل | عطقلاوهو عاظقلاو عطافلاب دالا عطق لاقي
 عطقب یذل |لانلاوهو عطافلا لع دالا عطق هدساسا عح ردرمسفه هلیلاشو یکنروا ك هنسنرب عاطقو طاق
 هوا هدنامورفو زجاع ندرعسوربس .هلبسرهکروشید همدآرب رفس لوش (هب ع وطلا) ر دموسرم هلرابع هلع
 عوطقسویهف لولا ءان: لغدبزب عطق لاق هلوا سو تام نین دیماو لمانالوا دعا ضرغ ندرفس لوا لوف ىلع
 قلعمطق هدنآهکر ون )وا قالطا هرعش لوشع و طقمو هلم *وبأع نیب و هنین لیدسو ناکبمس "یاب هرفنس نع چا ذا هب
 لوش هدننزو روص د (ع ءطقلا) هنلوا ناکسا کر دخهو طاقشا یتکاسدل دنو نالوا» ذنرخا نعد هلوا نا نابزج

 هدینزوداهتز(عأطعنا)اهنبل عاطقناعرسب تناکاذا عو طق ةقن لقب هلوا عطقنم كاج یدوسهکروند هپ هقان
 | عامه لا شرون لوا قالتطا هرانزهرو یار یک لوپر دن راع تلدطاق هک هدتنزو مکر ,عطقلاو

 | عطف لجر لافب رو بد همدآ شلوا عطقنم قوص هدسشنزو فتک(عطقلا) صوصال یا اهعطقو قبلا
 || برشم تافتابپلواراداپ هدقلعتود هدتنزوبارح "(عاطعلا) ردشلنا خج اتم هداروبفلوم هتوصغطقنااذا
 رو تاد هیوبق نلپسک اچ نزوضو هاخآوم لع تبثیالیا ع اطقم هتاف دوم قال لوقتروئلوا قالطا هیسک
 ]| ثدنیب زوس رخص هو دو یکو نوبق هدشنزو ریما (عیظقلا)؛اعبرمن اهژام مطقنت تناک اذا عاطقمبب لاسفب

 || «رزوا سایفربخ ولك ع يطاقاو هل سكك فاف رولکعاطقو هلي كفاق زولک ناعطقو عاطقا یعجج رونبد هنکولبرب
 ۱ :روتیدهبیب اف شاک ییبواو اهنمذفن اطیا هنلاوا غلا نمعبطق رم لای ندشلوا عج ندنظفل عيطقادكا وك

 ]| ردعوطتمرذوا ی لپباشم یک اب وک ر دل معتم هن تانه مرظنو لشو هفرط عطقنم یاعیطق طوس لاب
 ]| هسهمرات جافا شملوا ےمص ت نوعی وہ قواو هلطو هربظن یا هع طق وه لاشهد-ت زو ءاهرکرولک :اعطق ی جن
 || دولکعطفاو هل رمسکدافرواک عاطقو هد نان زو هملسا زولک هعطقاو هلبعط كفافرولک ناحطق یعجج روند لاتو

 قالطاهثشنالوارولینربولب زا قوجورونیدهلاد شه تک ندهیاغاو هنبتضرولکطقو رولکعطقاو هدننزو سافا
 قالطامایقلا ع,طق هنابلوا قردقهماق ندکلزومسدوخاب ندقلنو زكر و قارتخالاردکی ا مبطف یش لا رونلوا
 مسپا پویلوا هطیلس هلغفکم ندقلزارداب زوانسوا افعض مایقلا عوطقم مطقنمیا مایقلا مطقوه لانه روناوا
 || هیشو ذطبلسریغ یا مالکلا عیطق ةًرما لاشروئسلوا قالا مالكلا عبطق هنوناخ نالوا ناتسللا طوضتو
 || تدجافا یخدوب هلترتسکكفاف ( عطقلا) هدقو هفلخیف ههینشیا هعطقوه لاق یدنلوازکد هکر دهسانعم

١ 
1 
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 | هلقمردلپ بوزویدوخاب لمك نوا ب وض هل بس هلوقمیباقو یک ەد ننزوعوجر عوطفو عطقو هنباذا ث لالا
 جاغا دوخاب هبا یجماق عطقو هقشوآ ةربعاذا اعوطقو اع طق رهن | عطق لا فی رد اتسم هنسانعم كمك

 كيلا مارا دنا هو و لیلد یمدآربو عیطقلاب هبرمضاذا ا الف عطق لاب ندهنسانعم قمروا هلیس ۰

 لاقي ردلزعتسم هتسانعم كلبا تاکسا هلا ناسحا نا بلا عطقو هتکیآذا حب هغطق لاقی ردلهعتسم هنسانپنوم

 اهریهاذا هجر عطقلاقت ردنرابع ندکلیا شومارقو كارت جنر هلص جم عطقوهیلاهناتحاب هتکسااذا هناسلعطق
 هنمو قنتخااذا لبطاب نالق عطق لاقي ردنزابع ند قع وہ بورک لبا هنبزاغوب یدنک لباب عطقو اهقعو
 | هسک نادیا قا تخاو بلص نسیدنک یدک اریز:قنتعلیا عطقیل م ءال ىلا ببسي .ددیلف .یامتهلوق

 | یضوخ ضوحملا عطقو رولوا لاله بولیغوب بولیسک ندزبا نیا هلکمروک همش درکی جوار بو دیادشب ینا نوا

 تنادنیهسک كسابل بوثلا عطقواهءاپاذا هتناد قنععطق لاقي ار دنرابع ندتغاص یتزاوط هتادلا قنععطقو
 یک طق ۰ دننزو ع وجر(عوطعلا) یییظقت یاذکیا بول یه طق لوقتزدترابع ن دکملکمامو تسار هتک

 ی :رتسک(كفاق عاظقو ع وطقو یدالوا کا 7 و انج كمک هيام هنوا هلکمز رو دوخاب هلبا یکییوضص

 عوطقو بهذاذااعاطقو اعوطق دیک ء امعطق لالة 3د ةن انعم قوغوص بونکوتنوص كويق ليسو ۱
 | تجرخناذاعاطقو افوطقرطلا تعطق لایق رد هنلسا بعم ك لوك« هغالشَ ندقالباپ یعس3 شوق عاطقو

 | عظاقروتیدهتلآ كن ىب هلوقم نیشبو بوث رتی دنر ولوا مساهدننزو باک ع اطفو ا البیادربلاءالبیم ||
 مارمصل یا ع اطقلا نمزاذه لاسفب روند هنیسک تن هویمو هتسانعم مه ارد رونلوقالطا هرز هاو کذب کیک
 كلما توه داو مارا ناهز و لبا دور هکر یتدوب بز بک ترم اجداد ر |
 لوفت رد ةنسباضن كمك قفاومو تسار تك بییسک ولو هتک تا هعلقا لاش زو هشساجم |
 كدربو هلهخو هعطاقم ینیمز راد قمر همدار ندهبجا رخ را هاش ذاب و یعب ط قل ینافک یا بول اذه عاق

 زد هت سانه كمر ونذا هفمادوب جاغا همدآراو جارا ضرا نم هفت اطیا دغیطق هعاطقا لایه رو هنسانعم
 ةجاجتلا تعظقا لا ردهنسا نعم كلسک ند هطروع قو اطواهءهظفق هلا نذااذااناضقانالف عطقالاق

 ردهنسانعم لوا عا روبخلومرصااذا لخلا عطقا لاقی رد هنسانعمقءاچ بولکق فو یهسهویمو تفقاذ
 4 زواجا ذاا الف غطقا لاق ردهنسانع» كنروك ندوضص دارو ءامتلا هايف منع تعطقنااذا موقل (عطقالاش

 هت تعطقنااذا لجرلا عطقا لاب قب رد هنسانعم قلوا توهبم بول سكی جو لبلد کن هسکر و ارهن
 وص كنويقو هرفسنع زجاذا الوم هب عطقنا لاقب و عطقناف هعطق لابقی رد هنسا نعم كسك (عاطقبالا
 | رونید هرلشوق ندبا لمن هغالشق ن دقالیاپ (عطاوقلا) بهذاذا دیکر ا ءامعطقنالاسقب رد هن سا عم قمتغوص

 (تعیطقلا) عجاودوا رجا دالب لا دبلادالب نم بهاوذ یایطاوقربط لاعب رونو قالطا درایو ه نرلباهذ
 اهرعمهاذا ةعیطقو اعطق هجر عطق لاقب رد هنسا نعم: كس یجحر الض دوب یکم طق ه دزو هعضف

 . هدنساضفدادغب هعیطقو هنارجه ىا هتعیطقو كيخا عطق زذخا لوقت ى كم لق رد هنسانعم نارعهو كرتوامقعو
 | ةعیطق یب و یدنارا تابا هیجوتهعطاةم هج ورب نوجا اواو راجا هنتلودلاجر ضعب هفیلخروصن» هکر دراز حاقرب

 زدندنآ قاعسا نب دمع نب قاحسا ن دنیدح هکر دروصنلارفهچ تن ةد زرفعج متا ةعیطق ۲ قرزإلا قانعتا ||

 | دجا رد قیقدلاهعیطق ۶ روتلتیسنبآ یرادج ةغیطقوب اضعب رد طن رب ندجرزخ هکردرادجین ةعیطقا ۴ |
 . ندنیدحرد هلخ ادیرکدوهجراخیربهکرد سنوب نب جنر ةعیطق کیا 6 ردندنآثدح ماننا نب رفعچ ن
 تابه هللا بابک د ملا هعیطق ۸ ردزهز ةع طق ۷ ردهناسبرهعیطق ٩ ردندارو ربع نت هاربانلیععما

 هکر د لعن یسبعهعیطق ۱۰ رد یکعلا عطف ٩ زدنداروا دجشولغواهاورعندجان- ظافح زدهدنشب حزالا |
 مهاربارد هدخرکهکرد هاهقفلا ةعبطق ۰۱۱ ردنداروا ميلان ذجم نب,میهاربا دیس هجوع كن ةنيلخروضنم |

 (هعطعلاور هدننزو درص ( عظقلا) ردیراصنلاذعیطق ۱۳ زد جلا یا ةعطق ۱۲ ردنداروا ثادحمانزوصتم قب

 | كن هعطفعطقو اهفعو جا ره اذا هعطقوعطق لجر لاقب رونید هیسک ن ديا جر عطق هبلکلاپ هدننزو همه ||
 رواوا تفضو هتارقو جر نالوا عطقنمو روم هدننزو ءارج ( ءاعظقلا) رک دبس اک دزو هفرغ هکرولوا یچ
 | هم طقاذا هعطق لاب رذ هنسسانعم لمس راب راب و هعطق هعطق (عیطقتلا) لصوت اذا. ء اعطق جر لاق

 | ی افکیا بوئلا یعطق لوقت ردهنسسانعم كملکنوفیواهمادناو هن دب ی كن هماج نالیج یکم طقو ارشکت

۳ 



 | د یو بج مج نیم ردیوسینم د داتعنص هعرصق ابصفلاد# ن لضف ندي بح دفعصا ایا

 یهرار و منیکسازا | هع ءابلا عصف, لاقى رد هنس انچم ابا لازا یقغاریسوص كمدآروصو هعرلادا |

 ers rire E هبینرش یر رار e کا نراه صمد رن صم

 O EROS O ITE DR PN ولو
 E سس وکدوخاب ردنرابع ندکمرونکم دخل ارا کرد قمر ندکعچن ونهو هرکبصن بک دلیاعفد

 ۱ ايمو اب قو چ بلا :اهدرادا ا فال تمصق لاعب ندەنساعم ڻميج كك ا دووخاب
 یو چوي چ هر رب ندنمبهلاخ هسکرو الا اوهوا نضلالبقو

 | تببلا

 یر لو هک طو التیاو هبقیشااذا مديل ابا حرطاعصق لایق رد هنسا نعم قلو اتل رةق بو روب ناق
 عع لایبرد و بیام قلبا وخ پو دیار يبس کرو !بهلتقاذارفطزاپ مه عصق لاق رد هنسانعم
 عصق لاف رد دن امر يب هکر دلت هتسابعم قوق هروح ینالغواو هرفجو هرفصاذآ االف

 ت و هام مجانا عصف لای هنسانعم قمروا. راش هلیسابال زا هتسهس : كنجوجو هاك يا

 : کپ ینا (عیضتتلا)رولو اپ هنس هلاقهووج بویموی لغجوج قمهروا هنوکوب ۳ be دراضعب هر لع

 ج 98 بت یی و ها .تپبلاعصق ق لات ردهنسپمانجم كليا تو ۳6 7 رک ا

 r E هریط یخاربط وقت ینایشوط درو هنکساداهشطب هال مصق لاق
 1 هنس انف ق < بوران, اریط نیک او, هب ایضاق تارت ::جرحااذا هءاعصاف عوبربلا عصق

 مف لاغپ هر هنیبانچم ابا وهطورشط ندنیرافم کر )لا و ضرالا نم جرخ اذا ولا

 روش تان امامت هد لای ندوننانعم كلبا هبل طور مټ ءدیزنزو عضر ( عتعقلا) یک ذیعاک ||

 سس تم
TN135  

 oir ی دو دعبصقو دعوصب ٍپراچ لابو بابل يداکياعصقو عیصقو,عوصتممالع
 هد مالغل عف لاقی رد وتساهم قلاف هروج بیورو سوپ یوپ نالغوآ,هنیتیهف (عصخباو) هدننزو |
 ت وپا كەچوچ هدیتنزو هفرغا ةعصفلا) اعوصیتم راضادامیالاو سالا زن حج عصفو
 Eggs هدف داوا رونب روک یسهفشیح بونللوب رود هنسیردا
 هدشنزو ابو [ءاعصلاو) هدو ەز( ةعصقلا) روآوا یرلکیلد ديدعتم اعم کو پید هننکیلد

 د لانایشوط برص هدرنوپ هدننزو هاتف (ءافصاپفلاو) هد زوي هما [نعایصقلاو) هدتنزو
 لنز ماه »نی فلاش هبظذل هلعاف نفل ءالعافردعبصاوق یی كنظفل ءاعصاق
 يیم الات لمفت مصقت) عطف ءا عصمت لاتی روند ممه نیکبسک كب هدبنزو عظعم (مصقلا
 ضقلا) :هنم الا تا ادا دید دیدصلاب , لم دلا عصقت لایشردهنسانعم : قلوط pe یراص پول را

 زو هما ا دات افا لخادتم مصقیا عصنصق د لحر لامپ روند هیسکم هروچ ك هدبنزو

 وب دونرواجیاکدب تواب دوب هی ینپقازمط نلیکوتبونیا کز زوت ندنرلپ دراو دو هن هتاشغم

 3 ول ناب د١ زاولدو روتید هغې نونا كنوا ځږ وی هدننزو بارغ (عایضقلا) رب دنعاجب لوا (یعاضیلاهمالیس

 | ھت رووا سایقرروبلو !عطقنمراقسرغب مک هکدویشید هنشپ رجا .نرافو رونید هنتسیزوآ قارط نلیکورپ

 :زونید من رغا نراف لیس دوپ ر دعما مک هدیسنزو نیت (عیضقتل) رونید هننیهرغا نراقو
 ۱ TEN قلقادیعب (عاسضقن)میطفت هيف نطبلا مجوا عیضفتلاو عاضقلاو عنیعلا
 رده ام قاغا طو مطقناذا لا مضفت لان ژو هنسا نب ی ie rer دمی

 اتو هاتون( ) . هلنوکس ك ناټو 0 رفقا نیل عطف
a E?باسن سپس دماج لاهب سس ك ا اوره ری  

e۰  I 

 تلال

 | ولا ۳ 01): فان وراق لیجما عصف لا ردها وا هنساسل مسکیبو اوعلطاذا
 OTN وب یوب کړ ویښیډ هنا بغوا لوش هدا پشو بک ( صقل او) هډ بنتو ربما

| 

 ج ۰

EEA PRS 

 ۱ | ندید رود هنن زو نزاو مالا دیک ی | ذج اضف ابلاف تیار لوقت ولو بجن زدنوق هکرونید متکپ یکوص

 ۳ اب ندتغیدلوا عطقنموكدنم ندنموق.دوخ اب ندنتلوص نیس یذلوا بقلمرج نبللام نورع
 د هدف یا ند اوف رهان شم یدیا یردپ كنها چبر مدن روب رمو شان ندنفیجلو) بلاغو رهاق |
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 [عرقلا) هرغب لغتي لو هل هد رخ اذا ملا هعرق لافت ردناع یامو هکرد تاتو 7 صیسخت و

 هدرم نامهو فیفخ عل رس یا عزفم سرفو لجر لاشه روند هناویخو ناسناكالاعو تسح هذ نرو مظعع |
 هلوا شلاق زانو هجا بونلو بیچ كل رک ونیدهنآ | لوشو روید همدا صصختودزمان نوعا لا هو مو ٹو وک |

 روشد ها نالواهکزانو هجزآ یلخو یاذیچركتنل و تقری> هتبصان تفتدق ناکاذا عزفم برف لاا ۱

 رادفنر هدنکآ ای اصاج بو دیک ی راجاص نکا اکو همدآلوشو ةفلخ هیصاننلاتفیشذل ایا عرق شش دذ لات |

 تاورعش الا سا از ت لیا قم ترا هاو ارالصهتوا رب راکز ور هدقدروط ىجا یاب شل یراجاض |
 ضکر ال اهتاذآسرفلا عرف لاقت ردهنتسانعم قعیات ةکشرکستآه دننزولعفت ( عزت ( عزفتلا) مرا !یراتطتت تاقرفت |

 عشق هبلعو ءاج لاق روتید هکر وک یکما هلو کس كن هجم نیشو ضف ثفاق (متلا)ردپ بسا جرب( عو رق |
 تال تراک روت كقاق هدنو رود وه جم لاه رود ەق هتش هج راب ر كکروک ق لخو :زفیا | ۱

 لحر لاق .نوهبداوا فشکسو جت یک باس کارداو لفغرود همدآ قجحاو نیفشاتشو رت ۱

 هتماتد یاهفشم یر لاق روشندهبعلب ناتقحندزدنخ کر واو رونیدهنکاب لنشوقهودو جای عشق

 هدارون هززو اید [هژاستاسهما كحراش رول عوشخ یعجج رتو هزدات ی یراقدان ند زد هرات شهیدان

 عسفدلح نمتسو هلباواو بولوا بره هبیرقوبماعک و یحی ګر دفرنص زاغ یر دلج نم تاکو
 روند ةنس لوده هرفنصو كشودو زدنم نالوا ندنابتتههو نادنتشدم عشقو ردعلوا "یصوصخم یا كنظفأ

 كورونو برق یزوق وقو روند هنس هجرات : قیتععطن «دندنراضب واع طن یا اقا عطف اوز لو |

 زدلوعفم عع ردصم هدرلنو ردهعشقیت ومروشید همدا ۱ شعرکه ناکش هتتیروق بودیکی نا كنردوجو ندکلرپ

 بولریصندنزوت كنامسوهنسانعءاب رح روند هنا راک ایق مشقواربکد ج عشقتم یاةعشق ةأرماو غنقلحر لاقي

 الت مص كل رو لیتر یا عشقلا ق هاقلا لاش رود هل دنزو ردژاج هد هلت رشک ك فاقەدنوب روند هام سنادیک

 روش,د هرومشیزوق نالت هدرب شماکج نی وصو روند هزوب یکراز شکوط هج: هتفوب هززوا هتسنر و روند
 هب یرد یروقو رول هکر هک روند هنس ةلوفمروماج نیر وق بولرض هلا لا ندنزوب ووروتیدهمشق هبمجراپ رندنآ

 اعشق موقلامسف لاشردهنتساتعف قفعاطرواوا ود-ضم عتنقو هد ن زو بنع رولک مشق یعمج را وند ۱
 ناعسلا 2 راتعف لاق رد هتسانعم فو بوز یاس ندنزولاوه ليو جف رفاذا E بابلانم ۱

 ۶ یمن لاقب رد هنس اع قع روق هتشنر و و الخ اذا هقانلا عشق افراد هنسانعم قعاص یهقاو هتفشک ادا

 ی تاقحب ندزدط هدرانو هدننزو تمام (ةعاشقلأو) لبر كفاف( دل EET فج اذا عنارلاتابلان عشق

 ۰ صادق بول باهنر هر نیما تو همش کرک مرد

 فا هدننزو بتعردعشق عج زونند ةتهجرا وند زد یروقو ردنغل هد دا تفك فأ روند هنسهران نالققا

 روماجیزوف الق هدنرب ب : هرکصندکد دلکخوصهدنن زو هزغ (دعشقلا)رکد رتن اکر د عاشق جت لئلا لا هح وتقع
 ناو زود ەي یراق هجوقو رکاب نانشاواربعت شرط عاب هکر دیس نوشکهعشقو روت هنر اب

 هدنشنزو لاخردعانقی برو ده کس ول یزوقو نود هنشهحراب نالف ه رکصندقدل آب واز ف نداومن

 نیک تانک او تنکر ذعواطم + م هرزوا قلوازدان ندعشق نالوا هام قععاط هلن نشک كن رھ (عانقال)

 لا ق رد هتتساتع» قجآبوربص نیاصن ندنزوب اوهلیواوق رفتف مهففیا اوهشقاف مولا عشق راه
 شنا ین هنعباصسلا منا ردهنس انس قاچ وارسا "یدنکب اضسو هتفشکاا باسلام لا تعشق

 هدنب دزو لاعشن(عاشتنال) اوهلقا اذاهنعموقل عشقا لاقي رد متسم هنسانعم كلي تغارف بول اك نول تراو

 منو بافت عشقنا لای ردهنماضعم یاب بواری نداوه بانی دلو هدشزو لت مت
 (منملا هنغیا هعشق ةاش انس رونلوا قالتطا هزویق قو را تباغب هدتنزو هخرف (هعنقنا) فتکناازا
 لا روند هیشکنولتمنا لوا ثنات هرزوادح اور ماو نمدادیا مشق ىش لاسقن روش" هبهنسنیروق هدننزو فک"

 هکح هیک دا تك هما رق هکر دفذارفو هدشزو غارف(عاتشعلا) دحاو ما یلع تال ناکاذآ مشق لب ۱

 ریه( عیشملا) وتد هت زاوا نقالتنص شید هدتنزو" بارع (عاشقلا) عارقیا عاشق هبلعام لا ف روت

 هنساتعمفرتشاهدننزو لصفا 6 متفالآ) ق و رفتم یا میش ف الک لا اک لاش هرونشد هب هنهندنن"هدننک | 7 عا هدننژو

 هنهص رود هجان“ هلت وک كداضو یف كفا( هعضعلا )۰ ف شا یا ةن مشقاوه لاق رل عتق

 ۱ هعصقلا نف لكا لاقي هدننزو و براق هلناعفرولک تاعصقیلجج هستم

 رس سس



 لاش زاغق هنوا بوسوس هلی شا یس لوا هدقدظاف هننزاف كنسسانا هلیشاب ]نکس هل

 ]| رخت الافللطا نم نبللارطق اضفلخ لیصفلا مضراذاغ نیللاةریثکت ناکاذا كلذو اهنلیصف سر ةب ۽ وللا غرق

 9 االف غرفتتسالاقب ندهنسئانهم كجتلارخآ ۳# لود ند هنیکرب(عارفتسس الا مفدیا اعرقهسأر ارفف
 ییترط دراوطو لعل ادارااذا هقاسل | تعرفتسالاق رددنسانعف لينسوکناویح یشیدو الل هتم تیلطاذا

 لاقب ردهنسانعمقملزاط تونلوت یرابوت كنهبتکشاوب دننشااذا رفاطل عرقتسا لاقي رخ هلی مه یا

 | ققلن شنآو هراتخاذا هعزقا لاق ردهنیسانعم كلعاراتخا (عارنقالا) الجخ بهذاذا شب هرکلا عرقتسلا
 ۱ یامان قرنا ردنؤ چچا تكر اشم هکر د هنا سانعف قمشلآهعرقو اهدقواانارانلا عرقا لاقب ردنسانعم
 عشا هعرق هونچنعدتسنر هدرلن وب هدننزو هلعافم (ةعراتلنو) هدننزو لعافت (عرافشلا) هعرقلا

 ۱ بورکوچ هنکوا لروضوب هلب اوز یب هقاشک سو روطزونه هعراضتمو ةعرقلا و رضاذا اوعزاقو !وعراقت لاق
 ورداهب تکو اهرنسیف لفل اهضن رف اها ذخا اذا :ةعضلا ةقانلا عراق لاق رد هنچساښشم ,یقروشآ'

 ) اضعب مهضعب براضاذا اعازقو هعراقم : لاطبالا عراق لاقن ود هنسانعف قعسروا هلم رب ی گر

 ۱ اچن تتل : لوقت رد هنسانعم كعود فوغ هنوا یر ن دنا ی طضا « هدفا تب دول لودر مات

 NE Oo رد هنس انعم كلوزو فولوا بوطرد هدشزو حرخدن (عفزفنا) مانآال تلتسنا

 ۱ ةد انزوا م اجرخا(عافنرقالا) ضیقتاذا "شا فعرعت لاق رد هیاسنعموب خد فعزب تاک هانت نطق

 | وهم یل لجرا عفترقا لاقي رد هنسسانعم كملک هنسی دنکب ول هرکصن دقدلوا.دونهب بونوخوا
 | یظلا عرق لاق ردهنتس اعم قلوا كالاحو:تسح هدسنزو دوعف هلبا همجیاز (عورفلا) "قافا  هيللع یعااذا

 | عقل افت ولو دخ هل فلو هنسانعخ قلوا هکر طا ئا و لهاکو فو غرسااذا ثلاثا باسلام اغورف

 ۱ .نافلارکد نبح هنع هللا ر نل مالک هنو زدەچزقىدرەم روده رل هخطق باس هلق (ع زق نقلا طب ااذا

 | سوت بادصسلا عطف ىا فیرنا عزف عكا هیلانوعمتصف هبنذنیدلا بوسعي برض كلذ ناک اذآلاتف
 | تيد | قو یزهوجبواواندبیوضترمتالکموقرمالک ارت ریغاقرفتم هيف نوکی باعسلاو اشنا ال نال
 | قالطاهفوقومو عوفر هلن فلوا فدارم ها رو همادنعنبدح هکر ید حراتشردشلبا یهو هلکلی دارا هدنناونع
 عزفلالاهامقیللاقب رو نید هزاهوهدرخ چ رقو رادبپ رغ یجهو لب یرهوح نکنا ی ولعم كناومیچندنلوا
 ۱ هوای د یکی رلدراددولب قنخاسط ۳ ضصعباو اتیودما شارتیتزلرب علم كشابب لغحوحو لبالاراغفصیا

 | نل ناوهو عزقلاهحو لع یبصلاسآ ازقلحم لاسي روند هن راهران جاصقنْغاسط شوق همسر لو او ر وند

 | هنیزراپ كوپ نلیکود بونلوب ندنویق هدنتسومرامب فوصلا عزقو هقولحر جفت هنممضاوم فلزی و سر
 | مک هد ءوهدنرخآ كنهودوءاثغلا یا عزفلاب یداولایچر ل ان روند هند نالی چ تی زود

 هیت وکس لناز ردندنماللعا لاجرو نا دلو یا غز قه لا نتیزونیدانزدلو اسم ةعزقلا روند کوک نالوا

 اوت ی 2 یاذعرف هدنعام لاضردندنسانعه فوصلاعرقرونلوا قالمطاهبهماجلجهیک ننداو ردهدزنابز

 وق و عقل )ردندنیمبا اوز عیازق ن عیب زو ردنکر ناسیتف ند ؛ زق ردن دیماه ست زوار بز (عبزف)

 ۱ | هفوصفبتدزاصاذاحزقا شاب هوا شلایضعبوبون نا یر یضمبكنکو هد راه روند
 | عطف عازق العام لاب رونشدهنسهرانهرو اه وزبهدننزو باک (عارفیا دلا صعب یاو نر به ھذا شا افا

 | هدنشاب هرکصتدکدلبا شازت ینالغوا كچ وکه دنن زو هرمق (ةعزلاو) هدتنثزو هن رشا (تهیوفلا ةبنقرخ
 .نوللوا قالطاهجرب نالف هدنس هیرواكنشا لوق لع رولوا هدا ماتص ن قراصر وتشد هجر نالبنوفیل ۲

 / لرب نلینوق هشاب کر دذوخ ام نینظفل عرق ناسلورکد هدننزو هونب(حزوتل)رکذیساکرو نردیخدهعرق

 نولوقبیدنلوا لابعتسا هد میصفو راعو یزخ هژتتسانموب زددو دعم ندنراتمالع حال وب برملا نیب روشی
 قاژاردناب نمیراش نددحب همدا ۳ هل یک رسک كنز( عارقال زفالا) ادیان رافت الاماوطا مق د وط ئا۶ غزوفدنالفغدلق

 ردهتسانعع كنك بودرکس كيث (مب زقنلا) قطنل ین هلینهنآ ایسنا هل حرفا لات رد ةنساتعم كلتا
 فعلا عرق لایردهنسا مب كاما نی نیم ضوصخنرهسآزشذآربوآددشرضحاذ سرفا عرف لات

 قنردناهکینرکسین آر اوالوسر هلسرااذا هبل انالف ع قل اق ردهنساتنعع کل هردنوک ت يڪ علما و ناعمرمال هلهد رجاڌا

 دهنمانعم قموقرالیققلاراقلازا«دنفارطا بودیا شات یشابو کا هالا ذ|نیرفلا ع ف لاق ریس مات |
 e كر هلی لاغشا لا هلغشهیرمغیمدآربافلطعو هبحا ون ندای تیقنوهقلحاذا معرف لاتقن

 و ۰ ۳1
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 ٹفاو هبهدیدشو هن داحو هشام ا اهتعردق تناکاداءاعرف هاضور لانقب رونلو!قالطا هغلرب اح شلاق قالنج
 شلوا دسافو ږونبد هنفرط تسوا كاوبو روناواقالطا هننادبمو هتسولوح كن هناخو نونلوا قالطا هب هیهادو
 ترضح یامازسو لاوهالاب عرقت ةيعلا ىا ةعراقلاام كيرذاامو ةعزاقلاام هعراقلا یاعتهلوقهنمو حراشلالاق رونلوا قالطا همی( ةعرافلا) ةدساف یءاعرف عبصا لاق رولوآ شلاق قالواق بولب وص یس دکر نیو هم

 هفرطرب نوجا ارغ كنيرات مضح مالسلا هيلع مرک الوسز هرس رونلوا قالطا هب هترسر ندمالسلا هيلع یوبن ||
 هانعموا عراق اوعنصاع مهببصت اورفک نیذلالارالو یلاتحتهلوقهنمو ردّرابع ندرکسع یراقدرویب لاسرا
 ربدنا تباضا هیهادو تفآ نتیاروهظ یناهکان لباشقم هنس رللع دوخا لیس یرالع هرانآ عی هوم" هیهاد

 ناو نیطاییش رلندبا تارق ینآ هکردنرابع ندهع رک انآ لوش نر قلا عراوقو رد عراوف یجب كن هعراقو

 لوقتو یکم هروسو نسي هروسو نیتذّوعمو یسرکلآةیآردیا عرق یرانآ کا وکر رولو نیما ندنترضم نیو
 ندنتالک یی دیا حرجو خدلنعب عرقیلق كنالفیعب هناسلصراوقنم یا تالف عراوق نم هللان ذوعن ترا
 قاچ ندنس هبت كغاط دارم هلوازآ یی وص هکرونید هبوبق هما لوش هدننزو روبص (عورسقلا) زرونغص هیادخ
 هدب نک كني شاوم یو كلام هدننزو هنیفسا مي رقلا) روآوازآ ن وص هتل هکر دوبف نزد شلزافردق میشد
 دادش (عاّرفلا) هنسسانعم.تسبلا فقس نوت. د هنناوات تن هناخو :امدناصقل + بو اب ارال غلا زك تناک | اذا ةعيرق ةقان لاقب_هلوارولوا هبکر جک بوشآ ی وجروغوباکآ هکر وغید هب هقان لوشو رونلوا قالطا هنیشالبعاو
 رولک تاعا رقیمجج ردیااوبا هدنا بوقاق یرلجاغا نی هلیراسقنم هکر ونید هشوق یراکدید ناقق جاغآ هد
 عارف یش لاقب روند هبش نالواتسو دی دشو كب عارقو ردیمسا یسرف كن هسک مان ینوکسلا ةلازغ عنارقو
 هدننزو نودج_(نوعرق) روند هغالنوا هعزخو هجزاو ةنسسانعم تسا اروند هر د( هعاَرقلا)دیدش بلضیا

 یس هلوقم تیس یراکدلبا عضوامرخ نلی روش وید هدننزورپسنم ( عرقملا) ردبدآ هیرقربهدنفلارا قشمد لاکن
 یبکزوبطو هز دو كنکد روتد هنتلآب رض | فلطمو روناواقالطا هی یچماقهدننزو شکم ( دعا روشید ها

  هدعارق ادتبا هکر وند هپ هقان لوش هد بننزو بارح (عارقطا) هب تعرقام لکو طوسلابیا حرقا بش

 شاط ؛لرهناطو لجفلا اهعرقبذعرق لوتایفقلتتناکاذا عارقم ةقان لاقب هنیلاق تاع هراز هوای || ۳ . 3
 رد هنسانعم كمريو ییسالعاو هدن نک كلام هي ښکر هاب یف لت هدرهش (عارقالا)روشد هکنلک كولا ۳ E وب

 عام او ابا ندقحو لذو عجراذا قالا عرقا لاقب رومشسانعمقاقو رفرمم تیودپاداسیقناو لآ ډا قور هقحو بالا عرقلالسفوا لاسلارایخ هاطعااذا هعرقا لاقب رد هنسمانعم كمر ورة نوختا لود لو لع ||
 حنو هقاطا اذا یشلا عرقا لاق ردهندسانعم كمرونک تقاط بوت جوکهبدنسنربو فک هنع خرقا لقب | ردهنسانعمقدروط ورکه لتغارف ن د هنسسنرزو عنتمااذا نالف حرقا لاقی روا ض هلغلوا دننسان یا
 عرقالاق ردهنتسانعم كلبامنمو ةروشملا لبق ل اذا نالف عرقا لاق رذ هنس انعم كليا ابا ندنلوبق تروشمو

 س

 قاچ بولکهغانوقرفاسمو ةعرقلا برضاذا مهنس عرقا لاق دهن ناس انعم قلاص هعرق هدنراتی و هتکاذاان الف ||
 لاقن رد هنبمانعم عود مردلاق ها شاطا هبهلغوط یزیو اهمال اکا ذا ةبادلا عرقا لاقت نا هتسانفه قموقیلآب و زکسوت ورک( یکرم هل نکرید دوخا هلرارالوتو هله نماند ادا رفاساعرقا لاقي رد هنل شات
 قعراچ یار یزب هل راةنرطرلکشاو ,ضزالالا ایهتاذا ځاسماو ساغلا عزقال اتتا رد نشناتعم اتلعشقیه بونی هند كيوصو ماداذاشلا عرقا لاق ردهنسانعم قلوا عاد روشو رشو هاهشرفیا ارا مزاد عرقا
 | ةفكاذا هن عرقنا لاقي ردهنساسنعم قلوا غزاف ندهنسسنژیو عتتمااذا قلا نع عرفنا لاقب زوهبسانعف كلی عاتاوابا ندقح دوب (عارقناا) اهرفاوخ اضباهضعب تلصاذا رجلا تعرقا لاقب ذهنم
 (عرستلا) ماناالبلعتایا عرقا تب لوقت ند هنیسنانلم تمردتنود هوا یر توولوا ندننشالت هدا
 هد (عرقل)هلوارکید هیلوه قیتشاپ هدقدلاچ ویکی نکرد نزال وب یکار هکر وند هب باد لوش هو رک
 هعرق لاقبا رد هنسانعم فیتعتو شنززس قاق هشاب (عیررتلا) زونلواقالطا هرهذ"*دیدشو 4 داح هدننزو
 عرف لاق رد هن انعم كبارا تو جالع هّکشوکهودشمارغوا هر هلن و سروکذ م یرلکدد عرفو هفعاذا

 | یزنااذا مال عرق يلاقب رج ةن انعم كمکج كکرا هناوبخ شفاك خونفلا نه هیاعو هبناذا حرفالا لیصفلا
 هود ولدوسو ےھقلقااذا موقلل عرق لاقب اردهنسانعم قغانی واییکدوب بوروشود هشالت یمدآو و اهیلعلعلا

 “سرع *



 1 نالوا هدننزو هفرغ كلذک ذعرقلاب میودف ناکاذا عورفمربعب لاقب روند هب هود شا اغم هلی اف یرلکد ید هعرقو
 هکر داف صوصخمهمود هدننزوهرمآ دعرفلا) دعرقلاپ مسو ناک اذا عورقسریحب لاقب رونیدهبعود شغل اما هعرق |[

 حب نر =
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 قمآهعرفو امدنهقرحاذا هنس نالف عرف لا فی ردل متسم هنس انعم قیا درعف .بورونهتیربیرب ینراشید یا

 نانلوازیبەت نبق عرقوهعرقلاپمهبلغاذا لوالابابلا نم اعرف عرق لاقب رد هنس انعم قلوا بلا اسهدناب |
| 

 ثب دخ تبا ور ندضایع ن لیضف عرق نه اشلار دن د یماسا ع ر فورد هج رق یدرفمهنس انعم نیط بلا لجروتندهیهربس
 لاق ردهیاک ندرابداو تک الف هکر د هنس انعم قمل اق یھت دیش اومو باو د یناناخ ك مدآ ر عرق هانی تخف و عرقو یدلبا
 ردیف دعس نب سش دبع ن دندالوا میت حورفمو لس ر اتم یا عورقم لقب روند رغیآ شفا وارایتخ اوج قل آلود عو رقما سانلا نم همتا تلخ اذاج ا عرق ل اقبوةيشاغلا نمالخاذاعبارا بابلا نم رحم واعرقءانفلا عرق

 هع قو رولیصاد هنس روا كننورب هکر داف, صوص ههودیخد ول هد دزو هفرغ ( هنعرفلا)رولیصاب هتک ا یروف

 راردیا هلم چو نوک( وکر ونلوالامعتسا هدلاعا یسهلوقم لب تع ییهنسنرو ترشابم هصوصحر هکردمولعم
 ییعروندهغچراغدو هب رخ یا هلامدع :رقهاطعا لقب رونلوا قالطا هنسالعاوهدب رک كلامهعرفوراردیخد هاا
 ندنظفل چ رقاوردیجما ید اوه دنرابد ماش هلیض كفاف(عرفلا) ردندنیدحهعرق یدج ن رعردندیماسا هعرقو هدننزورفز رد چ رق یججج ریفصلا عساولاوهو | بارلا یاذعرفلا ی هاقلا لاق روند هننالوا شېکک بولوا ك چوک ل وق
 ءالک بیا عرق ضان رلاقی ر دیعچ لنظفاعرقاهنیهکر ونلوا قالطا هرار نازاط زستوا عرقورک نیس اکرولوا عج
 ]| هلودکوا نابنلوادقع هدهنایم هدنصوصخ سراب و یئوف هلنبتمف (عرقلا)ردیدآ هیرقرب هدنم هدسشنزو فز (عرق|
 رو نيد هتناقلف برع نالوا ندب ردو رونلو ,جالع هلن زوب نلک هنب رزوا كنبدوس هودو ردیاروهظ هدنرلکشوکهود هکر ونیدهرافجربق هدنزرط هی ویس هچقآ هجقآ هنوک و هبلع نسی یذلارطخ ایا حرقلانالف باصا لاقیرونید
 | هنتسانعمقلو|بلاض هدنشرانقو ,رولواردصم عرقو روم لید هنغاتپ هود نالوا یلاخ ندنعبق هودو راردبا عضو ماعظودازهنجا هکروسنید هفجراغدعس او یی دلوق لجر روشد هخحراغدللح .وکوردهع رقیدرفم هنسسانعم هفج
 | قلوا لک بودیک یرالف هایی هجضراعرب كشابو لاضتل فرقاذا ال بابل نم اعرق هيلع نالف عرق لافب
 | نالفعرفلا فيرد هنس انعم كما لوتف یتروشموداشراو هسأر رعشبهذاذا لجر عرق لابش ند هنس انعم

 | التخاذا ءانفلا عرق لا هی رد هیاک ندراپدا هکر دهن ساتم قلاقیلاخ ندیشاومو اود ناعناخو روش القا ذا
 | رونشیدهرنالفزاظبو دیکرالبق هلی تفارهدشابعرقو یکاداکسانلانم همان!تلخاذآ اا نکن هیشاغلا نم

۱ 

 | طض هلی كفاف یشانندننهويهذ مامی سأل تیاور نهمرکعهکر دیعاندحرب و هدیسیا هموق عی رقوه
 | ندنس هایف مەد شنو ریز (می رق) دوسش هنناشیدو دیس كنموقیخدوب هدتنزو تیک (عیّرقلا) ردشلیا
 | دایزوباو ردیعما كنب دج یو ارال دونکلآ وبا ندباعص او ردي: اچ هقابلا فن اون هکر دیجسآ ی ردب طب
 a عن یجد عرف یوم رویش د همدا لکی شاب ردفصو ندنظفل عرف (عرقالآ)ردیج يبادعلا
 || یدک دینه مکه رولوا فصو هددجكيب نالوا مات ةصاخ هکر دهلکربعرقاو رک ذیساکر دنداعما عرقاو هلبض |

 | ناکم لابقپرواوا فسو هناقلقو هل رکشو نیتمولتالصو ملانیا عرق فلا لاسقب رولو!فصو هیتاتددعزوپ
 | عرقا ذا عرفادوع لاب رولوا فضو هچاغا شاپ وص یغوضو هلیعم كيافرولک عرق ییجج بلص یا عرفا سرو
 كحدقناکاذاعرفا حدق لایه هلو شهرولب راوی لوب لوب هلک روس هراشاطو هراموق هکر وند هقوا لوشو هال نم
 ادخ ,دیح یا عررفا فیس يلاتبفپ رونسلوا .قالیطا هيف نیک سکو باو هت ارطیا هقسافس تدب قحیصطاب
 لافبهلو| قالوف بود پک یرایوت لنشاپهلکبلم ابن اتیخدون دوجو یدنک ثانندنتزنک لی رهزیکر وتندهنالب لوشو
 ندیا لوببف تروسشموبش هدبننزو فنك (عرقلا) همس هک ل هسآررععش طیعت*یا عرسقا هیسح
 روند هخنرطشلوادافو رو بد همدآنالوازپویوا الصاو ةروشلا,لبقب یا عرق نالف لاسفیروبشد همدآ

an eسس سی  mreتک  
 انا نعوم# رو رد« هبغع هه داف کریس اوصر هد هک رطو روند هی لکنا

 ینالبج ی نا ی
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 روند هیسکق دو قفباو زدیدآ كجو ولباقر ندنع و دهه هد رکدو روند هزالتسراو رود هنشوق هود

 هنروع نالوارونیک سرت نس هحارفو یتکلتسواو" دلو ارونکحت همزن هنن زوکر ەز کلابامناد هکر وند هتروعلوشو

 بلغتعنرقو :هلباهراربد ید هعدرق روند هراب وت هدرخ هدنزرط كف نالوا هدنفل را یرلب وت یربا اراوطو ږونب
 بر منزقن ملا لاو بول اس مریم تاغ یدلبا دلتا بانا هنس هلق شوا ددا ەنى نبت ق

 هحرز لوق نل هدننزو هعب وز (ةعدرقلا) ردهیباحح (عنرق ما ما ) ردیعسا یبایرنددنس هلق هبضو ردشلوا لثه

 رواواانا وتو لزۈكت اغ هلغلو اغاني زخنآبو دیار اونو دیقتشفلب هتسشاومو ااو كر وند هیتنک لۇ
 یو تی هذتنز وچ رخ دن( ی e وهلي ویری لامپ ی

 همت وز (نَعدرقلا) هنسانعم جاج لاو لبالا لق روند هرلش نالوا ءزنوسق یواطو و ۳3 هدف مهردو هدننزو

 ذخالاتقك زود هنوني هدننزو هحراز (ةعدرفلا) لذىا هعد قدیف لاتعی ردهنسانعم هنسانعم تراقحو لذ هدننزو

 هرد كغاطهدننزو هروفصع ( (دعودرقلا) رونبد هیهجت هره رق هدرخ هدتزو زونضع (عودرفلا) هفنعت یا هتعدرق»

 روند هتروعزوخوا هدننزو رفعجهلیاهمج+لاذ [عذرفل) روشد هب هیوازو هشوکنالواةدنرارب یسهلوَمع فاکشو راب و

 هدتزوجرز لب مچ نیش (مشرعلآ شرفلا) ءاملنیا عذرفو هعدرف ةَأ ما افت روتتد ید عرق هنيا طبات هلا

 هکر وشید هغلعناب و اباد هدنزاغول و هدنرادص لزاسنا هلیتس هضرامراسندوخاب نزحو بضع

 هعقآ د قا یکی س هنادزوط هدندبو "هقلحو هردص ی نااسنالا هذ رج ئا عشزفلاهذخا لاقي رزیو باا
 هیاوهشابندنرو و نشب ردلعاف مان دعاشنرقا (عشد شرقا ردیزانآ نا زود 4 هیهنسن نافح

 4 ا هپ زکو رشزمو ارتشیتسمابضانمیا اعشنرقع آزار رونیدهتشک نازوط كيدعد یک رب بوکید

 هدتزو ماجنزحا (عاشنرفالا) سس یھت یا مشنرتنوه لافب روشد هیننک ناروطب ضاج توست

 ندنطاشنوحرف ظرف هسکزا و: قتشن نزا ذا لخ زا مشر قالاق رددنسانعمت قلوا ناداشو : رد ردص ترد رعم ۱

 لا نزفالاضب رەنا ۳ تزاطشو تکرح توا یر بوکید د هیاوهیتش اب بول هنشنب نکا ۱
 مول یدنارولوآ هدنراددنکآ رکر دیهسا» كن هسک سکانو مت هدننزوا رفع (عصرف) تشو كرو هسآرعفراذآ ۱

 دونی مصرقهرکد نوخوبو هضقو عنهزتل نیا نوا مضرة نبأ نموا عصرق نم الا لاغب دیا لب هلندو
 عرق لامتزونلوا زق لنیسرکر داهنششانعم کاخ یک تولب زول بّوطرد + هزب و هدننزو هجرحد ( ةعضرقلا)

 هسکرو افیعضالک | لک ااذا لج لا عض زق لاقت رد هتشافنغق كغ شاوبشاوب ییاعطو ییضتساو ضبقنااذالجرا ||
 قیصودجا نوزاب و اول هدحو اا نالف عضرق لات قرد هن شنا هم كلبا کا هجزرکبیم اهطندنتسخ

 تست سس

۱ 

 شلجاذا تدب ی منصرف كانت رد هنشنانعم روا نولن زول تۆر گۈ ا ةشم تشباذا دار لا تعنض

 لحرلا مضازقا لاتسب زد دنا اخ ازت بوت وا هتتتسابل ةسكزا هداگزو مارح حاس الار ھا

 هدنتنزو عرف (عرفلا) زويد ةن هلمکق واطو هودا یک عدرف ةدنرانزو مهزدو جز رب ر( عطرفلا د هنا قلما |

۱ 

۱ 
۱ 

 ساز عرق لاقن دهنسانعم خاک جو زوم را تور جد آنا او ادم |

 تام ورغزاسابوهعچب نیر ضخ ودلاخ نت نفرات و زظ ن زازا و دلو الخ هد ان
 هانی بیو رو نوین ری وط یر تمایل رر اع قال اد نفرات دزد
 هدوهنب توقج ندماظن بولسنا مالک رکا هدنتفو تبق ینا اضم هکی دلا هیت هنبرازغوا هلقمالوایدافعاو
 لشي یدک ایبتو دنا عرقاقلف نالوا دز دوتا هدزا وتدونشا ااش دسزولوا اهرتضتم هنت الخوا

 هدنسنح ر غض ز دهن تسانعم قعساهب :] دیه رۆغو هدسنن :زواښاک غارق ارقوع "فو هیفام فتسا اذاءانالاب هت راشلا عرق نا

 كک راوزوئید يىراق نالوایهالبو قحر رونىدەب یزاق هطیلسنلبا اور و ا ںد :هتنک قریص مو
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  E eهلشتورو نکرحو دن تروظو: هطمرق ادا تانكا عضرق  ieتنش ۱

 ۱ ی واقری یي لواطوانعزفّم#لثلآهنمو هقآ داذآتلاتلات N نهاغرقتانلاعب لاترد هام ۳ ا واق |

 | درو مش عج هدهننک نانلوااصع خر قلا »لا ی تعرف قلا لال اة ؤا ضاخا اضع

 ۱ لقع هم لنز هدارو روناو | برنض هدزب لب د رۆلواۋىدتقةلنا هن ید مدآ نالوا درو لقعلها روب زم ۱

 ۱ لاترد لم عمم ان یار كاتا توروس هللا یالوا دنا اف ولط + هه عرقورد نتواند دشزو

 ۱ ارو قزبیکوا وانس تا اعارقف :قنلاروشواعا رففاج تا لعا غرفاش ردضوبضخ م ارفزکلا |



Af 

 روب و قابلق الاح زونید هننونکش اب ندزب هنوکرب ه دنزرطسنرب ه دننزو هزبق (ةعبقلا) سرلا ریبکلا یا یعابق
 " ]| كمربکهیاونلوق (عابتنالا) ردتغا ید هعبنق هلی هدایز نونو ردشمرکه تفابق هقشب هکر دقج هلوایرلکدید
 | نایلوا نی رد لینوکس هیقوفیانو یرسکك فاق (عتفلا) هيف لخداذا هرکو ف اطلامیقنا لاق رد هنسانعم
 ]| لکا ټولوا لوتسم هراج اغاهکر ونید هزفجتروق هدرخ هنوکربهلنبتعتف ( عتقلا) روند هنناوق كنسي رآ لاپ عقاو هدراغ
 لاب ةي زد هنسانعم هلناقم ه دننزو هلعاغم( هعداقلا] رد هعتق یدرفم یکه ضرارونید هندروق جاغا لوق یلعردپا
 ناوخهدننزودوعق ( ع ؤنفلا) لیلذ ىا ةعتقلجر لاسش روشد همدآ لیلذو راوخ هلتاحتق ( ةعتقلا) هلتاقاذا هعناق
 ]| رقخلاو لذا ردلیضفت لعفا (عتقالا) لذاذا ثلانلا بابلانم اموتفلجرا عتق لافب رد هنسانمقلوا ليلذو
 | هنولومثق هاو و روتبد هب یزو وب هلبنوکس كن هلثم یانو یض ك فاق (مفقلا) لذا یاهنمعتقاوه لاقب ردکعد
 ۱ AF هعدقلافی ردهنسانعم كلبا عنم هدننزو ع در (عدقلا) رد هلقتسم تغار دلکد فعصمندنظفل عنق
 | هک اذاهسرف عدق لاق رد هنسانغمقموقیلا هلکمکجدوخ ان توکلس هلنکرد ینا نالوا ی وکرمو هفکاذا ثااثلا
 | لسفلا عدق لاقب ران زاچهیعودنایلوا یوصهکر د هن انعم قع راح هننورب هلضار نم هدنقو تب هنر زوا نوا | كمرکشوت مودو هاضمااذا یشلاعدق لاقب ردهنسانعم كلباذافنا بودی روب یبهنسنر/دوخاب یرمار و
 ۱ هب رشا یا بارشلاذهنمعدقا لوقت ردهنسانعم كما كلوب كلوب هلرهلوب یبورشمو_جرابهفنا برضاذا
 لدن (عدقلا) هنک انا هعدقالابش ردهنسانعمكلبا عنمیخدوب هلن سسک همه( عادقالا) اعطقایطق

 للرب و تفعضاذا عبازلا بابل نم اعدق هنیعتعدق لاب ردهنسانعم قلوا فیعضزسرف یرونلزوک
 هکر دهنسانغم عودم هدننزو روبص ( عودقلا) تنداذا نوسخا لع دق لوقت ردهنساتع» قمناچ بولکیماکنه
 عو دقوهلابقن رولوازمهنلنسسنیشان ندهضراعرخ آب ندفوخرونید هر هک نالوا عونم ندقحرغاجو ندکیلسس
 هلک کچ لوکس نکرد قلاراقلارا هلغلوا نیکشاو ءلرکوبكي هکر وند" هنآ لوشو . توصلا نوع فاکعودةمیا
 نولیکود هو نو هننرتوب یر ضعب :تفکیلع دلیل اجاستحمناکاذا.عوندقشرف لاسفی هوا مناسحهنیکست

۱ 

 لاق رونیدهواسکا اخو لیلذ نالوارونلوارازآو نجزانادو "بضنمیآ هیلععودقوه لاش رونید هتبشنالوا
 ةعدقهآرما؛لاتشروتند هیوناخ ندا ملکنزآ بولوا قکاتوا هدننزو هح رف (معدقلا) عدقب لبلذقا عودفلعنر

 ندنفملروپشو تیویهیا عدقنیرف لاب رونید هنآلکروا كب هدتنزو فتک( عدقلا) يي مالكا لیلقیا |
 ءاکبلازاشکیاعدقلجبر لاق روند همدا ناغلغاو ةخولم بر شيال ناکآذا عدقءاملاض روت,دهنووص نالوا زل |
 دیلخواءلج لاقت زولوا رج کن اینکر وید هنس هلوقم كلتسواو نو و هی هصق هدسزو فعطق (ةعدقلا)]

 مخط( دقلا) اصعلابىا ةعدقلابهغدق لاب رونلوا قالظا هکنکد هدننزو هسنکم (ةعدقملا) لوح ىا ةعدق
 یر رب هیهنسنرب هدننزو لعافت (عداقتلا) نصغمیا عد قم یش لاقت نوتید هنهنسن شعمزوب ویب وب هدننزو

 ردیآمنمو,عفد بوکج ورک شادل وب نوجا كلبا قبس یربه هک ابوکردهنسانعم لیششود نوششوا هخندرآ |
 روالتسانعم كلبا عدو عنق بيور دشقاف قرب ىر و اوعباستو اوتفا هناذآ جاربنلاف شارفلاعادابسقت لاق رولوا
 صسیزناف مهضعباوناهاذا مغل عداعت لاق زرلمتسمهنسانعم كلوا سایر دن و اوف اکناذااوعداقت لانقب

 نره رکو رش هیدسکربهدننزو لعفت (ع قتل[ اونعاطناذآاوعداسقت لاقی ردهنسسانعد كمشسقرو د ها قارزمو |
 | كوكا كةي لاذ ىح كفاق ( عذقلا) دعتسا اذا مشلاب هلع دقت :لاسقب زد هنس انعم قم طاح بوب | ت ا

 نعل ا هامراذا ٹلاشلاابلا نم اعذق هغذق لاش ندهنشافم یایوسزوسازتسانو شغل روکا ونس هرنفکرب

 | یدو هر مک لنءننه (عاذقالا) اب ەپ رضا ذااصعلاهعزق لا لق ر ده نسانعم ق هرو | هلکنکدو ؛.لوقلاءونبو |
 یاشنایحو بداهنبتخف عذقلا .هعذقنعم هعذقا لاقب .ردهنضانعم كکوس هلارازوسشحاف همدآرب
 عیذقتلا) هنساننعمرذفروئید هرادرصو_شععلاو نل ایا عذنیقلاو لالا لاقي روند هزوشاّمسانو شخاف
 هورګمو رش هیسکرب هدننزو لعفت (غذقنلا) هر ذقاذا هب ون ع ذق لاستپ دهنسانعم كلبا ثولمو رادره ی هنسنر
 بوكو س ابو یربهدننزوهلعافم ( ةع داف 1) دفتسااذاسشلاب 4 ع فن لای یک دقت زدهننسانعم قباب هنر
 | یکی که تشو مات رج" (عابنرفالا).هعاشو هشخافاذآ هعذاق لاسقب ند هنس انعم كلیوسرزوسازسانو شب
 || طارطرسآ(عاسبترتلا) هربسموا سلم ف درلانقؤاضبقتاذا لجأ عبترقا لاضب :ردصوص خم هذشنروپ تون لب زوب نکو دیکر وج اب نر رونو اق دنت دبش كغووص لوق لع رد هنسانغم قمزروب بولی زود بوطرد
 هدننزو رفع هر هلللم یا (عنرهل )لیخم شبفنمیا ع ابنرق لجر ل افب روید هص عش ك سمو لب هیاغلا قوف «دننزو

 رج جرج

 زمانا
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 هنایمه شاکی د ندراپ رد هجراپ هچرابهدننزو همظعم( ةعلغملا ]لرد اهتف هللا نعل هدنعقوممتش بودیا هیاک |أ

 نیکسکكي هدننزو روبص (ع ولفلا) دولا عطقنم تزرخدسق تراصاذا هعلغم ةدازم لاقب رونید همولطو
 مدبعد بونلتکرب یلام كمدآربهلنیتتف (منفلا) ع انعقیاع ولف فیس لاقي هلي کناف رد علف ین رونی مولف
 علف عنق نم ساسالا ق لاقیغو هلام رك ادا مباراا بابلا نم اعنفلحب زا عنف لاقب ندهنسنانعمقلوا ناار فور
 رک لا نسحو ةدايذو لضفو مرکوربخ یا نف هيف لاقت رد هنس انعم مانکیو هدایزو لضفو خو مرکو
 ام ه دننزو فنك (عنفلا) هر تک ز اذا كسل اعنف لاقب زدهنتساضعم قل واول هحاار شوخوزربت كب كسمو
 روثید همانکین نالوا داب هلبالیج رک وانت نسح «دننزوربنم( منفلا) رونید دیسک نالواناوارفو رفاو بوئلتکرب ||

 ردل متسعمهر هل دمت كفاق اضعب روتید هیهرافهدننزو نفنقهلا فاق ( مقنفلا) نکذ لا نسخا یا عنفم نالف لاقب
 توم روند همولوا « دانو رفعج/( عقنفلا) هنساسعم تسا روند هرد هلي كناقو هدننزو هذفنق (ةعقنقلا
 ةعوفو هتهار یا بیطلا ةغوف ت دخولوقت روند هنیسن هار كنم نبط هلي كاف (هعوفلا) هنسانعم

 لبللا ةعوفو هت یا یهسلاهعوفن هنعطلا شب وونبد هنچوایرویس ناب و نیکسکت رقو كل قوا سلا
 راهشلا ذعوفوا لیلا هعوف هنا لوقت رونلوا قالطا هنب رم اکنهلّوا زونه كلزدنوکو تن هو رانا ةعوفو
 هلوایا هتعیفو رمالاعيف لای روند ذنوب هیضقرب هدسنزو هعیض ةعبفلاو ا هدننزو عیب (میفلا) هوا یا
 ذفنقلا عبق لاسقی ردهنضانسم ككچ نسو را شاب رک دننزو ع وجر ( ع وبقل) فاقل لپ تتصف
 ردلهعتسهنسانعم كمکچهنسناش یکی رکی شاب هکر و دلج یف سار لخدااذا ثلاقلا بابلانم اعؤبق |

 نالفعقلاق ر دل عتسم دنس انعم قاق هور کن دنفیفزو هیج ف هسآ ر لخدااذاهصبق ق لولا عنق لاش
 | عسبقلافب رد هزات یب وییخ هکر دل تسمن سا ضم كف بولیکج یرغوط هتسر و هباخصا نع فلت
 قغاذل روخ بؤز نوا یتوزب یعسقر رخ « دننزو باک ( عابقلاو) هدننزو عبط( عنقلا) اهیف به ذاذا ضرالا ف
 اعبق لج  ع 8 لاش زد هنسانعم قم ولوصراهراهمبقو رخت اذا اعاسقو اع ق ر زل ا مق لاقي ردهنیسانعم
 | تا بولا هزغآ كما تن هبرق كوة لع كما وص بوروبق هنا ینزغآ ك هب رف دوخاب كمولطورهبنااذا
 ینزغآ ك هب رق هکه تن ترشف هبف قاهتب رخ لخ داوا اهن بر شف لخاد یل ااهغ یا ذا ةدازمل ا میقلاقب ردتساسنعم
 || كملسس لبقو حاصاتابق لاقت ردذت سا نعم قمیقیح عبقو رک دیس اکر رد عق هکمګا بورویق هرنشظ
 || هتسناضعم كم |یکرکید هرب یشاب ہد ه دنه عبق هدعرش فرعو تاصاذا لیفلا عبق لاق رد هناا
 (عاتقالا) ردقلوا ةدنناونععوك لاف نالوا باوص هکر ید حراش هس رأطأطاذادوجسلا فعبقلاشب رذلیعتسم
 | لخدااذا لجرا عشقا لاض ردهنینناسنعم لماوص بول هرجا یزغآینکرما ك هبرة دوب هدننزو لاعتفا
  ووتید همدآ قجاهدننزو بارغ ( عابقلا) روئید هری مخ ققروق ه دننزو دا دش ( ع ابقلا) برتشف هيف ق اهب رخ
 | ردیف كن هنک مان هلا دبع نثیراح نالوا ةرمصب ناو عابقو رونبد هب هلک ویب ع ونرپ و ق ایا عابقوه لاب
 موب قرم هرصب لها هدانا بدلوا یلاو لوق یعرد روب زم ن دیا ذاختا یوقزم لایکم هنقلخ هرصبادتا ارز

 رذند هیلهاجلاجر هبضی عابقویدلوابقلم هلکعدع اقلاذه مکلا ایکم نا ه دنراک د روتکه یک برب هنیروضجح
 دنیا یرارکد یکی رک کر ونلوا قاللطا هتروعولجرف كوب عابقو ر دلش برض ه دتقاج قیحیدبا قا تیاغب
 نرو روشید هب یب رک دوب هدننزودرص (عبقلا) روشد هب یبرکو هعساویا عاسقیه لاقب نوهکیدیاتیذج
 انراقم هلبس هلک هعلطوب و ردکعدینجچیرجکا شاب  دننزو هرمه (ةعرقلا) ردیدآروناج كچ وکرب ندنزازو اج
 | وونب روکب ولجآهرکرب بوک هنسوتروا نشاب هکر وشرق هتسو دنز تروع زرد هلط عقاب رع اما ارکد
 تعبقناان هد. لیا رازآو فیصوتهلتقاج یبهسکربراب رعو ر دیدآزغجش وقرب كج وکن د هجرس هعبقو هسلوا
 | زونید هرات نالق هدنسهسک ی ناس كلا یشوق ه دشران ( عباوملا)زدغوصمندروکذم غابقژاریدءاعاق نیاایو ||

 هنس هناو زار كنس هبضبق قاجمو علقم دننزو هنیفسا دهیقلا) قباسلادفلخ هوم ی 0
 اضف نم هضبقم فرط لغام یهو ةضق نم ةعيبق هفیساو هنیکسا لاسقب رارابب ندرومدو ن دشموک هک ونید
 عت قلا رد هدننزو هنیکسوبلوق لعرونید هننالق هدنلکشهنعلح فضن كنور كزوظر زا دعبقو ةدیدحوا

 ندیدآ عضومپ هد هیدن قیفعو ندیعما شوقر لرق یراقاباو روئید ةنبنح اوزار قید وبه دننزو رهوج
 نصوص هیاراصنو هب یروب و یزاقدلاع هذبالآ ةليمع ك فاق نقلا رادبدآ كجوبرب « دننزو هعب وز (تعب ول
 لجر لابقب زونید هفدآولشاراومهدشنزو ییارغ( عابعلا )رویشلا یا عیسقل توص معسب لاسقبروتید هپ هتموت ||



 ردهنساعم قمرا هل یوکس كمالو ىف كف (ملفلا)ادغیا تلاشلا بالا نم اموکفو انعكف عکشنیا |[

 اش ردهنساضع» قالت دوا بوکو بوک آ ینزغآ هلیسهیعاد تحاسصف رامظا ( عیقفتلا) عقدمیا عقفم
 قتراقمز كلا لوصو اههقرفاذا هعباصا عتف لاقب ردهنساسنعم قفادزج قمر و مالکلاق قدشتاذا لجرامقف |

 | فوق یسبغاشا بوب وق هنټرزوا كنفر هباتبس هلماهبا غارب كجرب هرکصندکد با هقلح بوموب هجرادقمرب |
 | تود مث وا نغوبق لورامیرنک ًاراقجوچ ردهن سانعم قعادرتاج هلقمراب بوروااک | تسال كلا خاص لغو |

Tt 
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 . ]| عرسااذا لجرا عفعضتلافب زددنسانعم قغوطشیا رت ریو كم روب مت رمت هدننزو لزازت (عفعفتلا)رونید هباصق
 | | ریبغتیزاتتم نالموط هکروتشید هشالوا قشمو و قا ندنعاونا راشنم ردنع] هأب نیک كنافو هدننزو عفو (عمغل)

 | كشوک کوکو یسیدنک ار ز!:رقرقب عنفنم"لذاوه» لیلذلللاقب لئم ا هنمو هدننزو هبنعرد هعقف یعج روتلو
 - 1(عققلاازولوا رانسک اخو لابا كب هلغلوا لوبقم ربغو لوذمكب دوخابرولب روشوید هرزواهتچو لهسا هلغلوا
 | رددننسانعم قمروصاو هثرسادا ثلاثلا باسلانم اعقف هعقق لا ردهنسانعم قاروغوا یهتسنرب هدننزو عفو

 ضااخ دوخاب قلوا بوق ك, ینلب راص كنهنسنیراصر هدنزو دوعق عوقفوعقفو طرضاذا راما عقف لاق
 | تتداوخ مقفو تامل وا هرفص تبتشااذالوالاو ثلانلا با بلا نم اعوقفواعقف هل قف لا قیردهنسانعم قوا
 یبحاص لاۋ لای نالغواو هتکلهااذا عقاوفلادتعقف لاقت ردهنسانعم كليا راک اخو دابرت یمدار تافآو
 | لاقي ردهنسانعم كلوا بوبالتج ندنکلیس | كناوهو عرعرتاذا مالغلا عقف لاشردهنسانعم كشنب بولوا
 | رولو فصو ةغلابم هبیرمرق دوخاب یرابص كب هدننزو نارض(یعاففلاو)/عقاسعلا) رخ ا نم تاماذا نالف عقف
 | یزاض كلرکر ولو فصو هکنر نالواناصو للاخ اقلطم لوق ىلع دیدشیا یافو عفاف جاوا رفصا لاقب
 | بایلانم اعقف مولا مقف لای ردهنسانعم قلوا یزمرقكي هلنبتخف ( عقفلا) نوسلوا یاس *لرکو ضایو
 | قآو دید تش یا عبق ضبا لافب رولوا فصو هثبش نالوا ضاس كي هدبنزو تیکس (عیقفلا) نجااذا عبارا
 | ةعقافلا] جایاعیفف لجر لا ت روند همداولهرمجلزف ی یکراصب هدننزو ربما ( عیقفلا) .رونید هنیجرکوک
 | اقلطم یراق دناص هدوشراچ كرایچبرش هدننزو ناعر ( ع اقفلا) ردمقاوف یعمج رونلوا قالطاهتفآو هیهاد
 | رد ةیغس تعاب یروهظرافجربق هدنزوب هدقدرواص راردی| بیترت ندزاتسو ندزهویمو ندنابوبح هک روند هترمش
 | هزاقجربق نالوا ادب هدنزوب كيوص ( عیفاقفلا)رونلاق یکرونب وب هدقدی روق هکر دیدآ تاست سنجرب عاقفو
 | قفص لانقب زدهعقاف یدرفم هکر وند یتدعقاوف هروکهتنابب كز افهدنشزو هاتر رد هغ اف یدرفمروتید
 | لاقت رود ممدآتببخو زوابپ هدننزو دا دش (ع اقفلا) تاخافتلا ىا میقاقفلاو عقاوفلا هيلع تفطف بارشلا
 هدا واهرهج لزق هدننزو زما لوق هدنیزو ناعدوخان هدئنزو عابر (عاتقف) تمم دندشایا عاقف لر

 ردهتئاشعم قلوا لاح دبورقف هلب رمسکک نهزمه ( ع اقفالا) زجا یا عیقفوانامک ع اقفوا عاففلجر لاق زوئید
 قف لا قب زويد ةيهقافو رقق نداراسک اخ یعدآ هدننزو نسحم ( عقغلآ)قتفاوهلاع تءاساذا لحبر عقفا لاقي

 اتوص ال عیسنف تمشنااذا نخي تّوصنو عقفتف ف كلانا مم ةقروىأ امم رضاذا ةدرولا عقف لاقب رارردناسس
 شوق هايس هنوکرب هدننزو ه دح (ةعقغملا) هرج اذا عدالا عقف لاش ردهتسانعم قمه وب هبیزمرق یناستعسو

 لاب رود هبهمزج نوژوا شوربهدنرانزو مظعمو ثدسحم ( عقفلا ) رولوا آی بد كنغریوق هکردیمما
 عقافتلا) تعقفتف ةدرول !عقف لاقب ردعواطم ند بةت هدتنزو لعفت ( عقفتلا) یطرحیا عقفمو عقفم فخ
 | اتضماذا هاف تعفافت لاق رد هنس اسەم قمراغآ هلکعشودقآ هت رازوک ك هکر هدنتنزو لعاتفت
 | هدبتزو عرفتم (متفتلا) قشنااذا ئىشلا عقلا لاقي رد هنسانعخ قلراپ بویالتچ ةنتسرب (عاعقفنالا)
 | یعجج ويد هیمنسن قآ كي عقفالا بلص سییاذا عقفتم تابن لاقي رؤ شد هتابن نالوا زوشکب «دفدب روق
 [[عوکنلاو) لوكس كفاکو ىف كناف (مکملا) ضابلا دیدبشلا یا عقفا ىش لافب یکرجو رجحا رواک عقف
 | ک5ل جزا مک لاق ردهنسانعم قمروط شوجنبوکید غاشا ینشاب ندبضغ دوخا,ندردکو نرخ هدننزو دوعق
 یردیافنالف بهذ لاش رد هنسانعم قلا بوراو لر و بضغوا نزح نم قرطااذا عبارا بابلا نم اعوکفو

 هدسقاا علفو هعطقاذا ىلا ملف لاب رد هتساعم مسکو هقشاذا ثلاثلا بالا نم اعلف یتشلاعلف لاقب
 نمسک و قمرات یدو( عیلفتلا ) رد عولذ یی ردزباع هدر ضسکنافزوئند هغالتحو هغب رانالواهدهتس راسو

 هی هیهاذو تفآ (فعلاقلا) "ملفتو علفناف هعلف لاقب ردراعواطم هدشنزو لعفت (عانتلاو | عالفنال) ردهنبرلانعم

- 
 ندخبرف هعهاکو رونبد هب هجراب اسکن دنکروا كن هود هلي رنک اف (تعلغلا) ردعلاوف ییجبروئاوا قالطا

 هم ۱
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 (عازف) :هدتنزوریبز (عیزف) هنم عزم ناک اذا عرف لجر لابلقت هلواردیا تبش>وفوخ امناد ندیدنکس6 ||

ش ردنوحا لانا لیعفن ءاش هدنول روند هرداهب و لاد هدیبرو طعم ( ع رغم ا )ردن د لامر ءامسا هدتنزو دادب |
 لا

 لجر لاق ردشخلوا عادیا قلققروق هتترطف هک ا وک ولوا اض هلکغد همدآ ققروقو عانجشیا عرفت لجو ||
 تسانع (عزاسغلا) | قولا منع فشك اذا لوهلا نخ هبنع عرف لان رنو صا لازا ساب کرد هنااا كمرد یک سوق روق كمدآربو هفاجا اذا هعّرف لاقی رد هنسانعم قققروق (میزفتتا) تاسبج ئا عوق ا

 || تكندمجم نیشو یقف كناف (مشفلا) عزفیا عزافم لجر لاقب روند همدآ لدوا یصقروق ندهنسنره هدنننزو |
 اهفارطا سبباذا لات بالا نم اعشف ةَرذلا تعشفلاقب ردهنشانعم قع روقیراجوا كنبادخب سم هلیلوکس |

 قمرفج ندنخوبق لوق لع قص نوا قمشچ یسریش ییامرخزان هلیئوکس ؛لدابصو یخ كاف عملا |
 بکا هاد ویو اهرشق رماهح رخاوا اهرصعادا ثلاثلا بالا نم اعصف ةبط را عصف لاقي ردهنتسانعم

 || یک قمردشغوا دویم یلکدرکچ ردهنسانعم قمردثغوا هلقمرب یبشرب نوعا ن اریآ بولجآ ندهنسنسن نالوا |
 | اذكب عصف لوقت دهنسانعم كريو هیطع هيسكربو هیفاسع عیتعنیف نیلیل هحبصاب هکلداذا ئنلا طف لقب

 || سنک اذا "یبصلا عصف لا قب ند هنس انع»:قچچآ بوریض ندنس رد یشاب لنکوچ (ینوجو ةا طعم
 هدنرایقع دافبتو لوبن کردهنسانعم قمابق ابوموب هکر ب بوج مرکو یا لنازف ناویج یشپ دوهترک نع هلق
 قو هنسبمانعم ِمردرکب وج آندنشاب یندنبل دو یرخ ا هتفخاو ةع اها ج تدااذا تن ادلا تعیطخ لاقتدرازهن |

  !رهاظءاطعاادالاچ ۲ لعضف لاق ردهنبسانعم كيريو لاح ددا رنو سار نع اهر تا ذا هتناعمصق لالش

 ]| خصفالاقیاردهنشانعم قچ | بوریص ندنسیرد شاب كنکوج قجوج دوب (عاسصتفالا)ردرازکتوب |

 | یهقبهلک نخ سه صنقالاضن ردهنسا آی عومج كلتح هاجوکندهسکز وسیع قلا |
 | دوب ( عیصفتلا هلوارقچ ربت هفشج هلغلوا لوب هکر و شید هبیرد نالوا هدنر تنه هدننزو هفرخ ( ةع

 || هلغلو اربتعم فا بشکب و فنك دنس هدام خصفوشا هاطعا اذا لام هلعصف لانسقب زذ هنن انعم مرو ا هندو

 || قنلیصف لوف ی نع قلهطرض عیصفتو ردی|هلازاو فشک یبلقوزدکمذآ نلت رو كمر ؤا ةيظعو لاال
 | یپدهدنبشاب كنکوچ هکر وند هفجوچلوش (مصفالا) اشفوا طزضاذالعوا غضف لانعیووهلاسعم

 | هتساندهراف وند هناجص هدننزو ءارج (ءاعضع | ):هفلقلا یدابیامصقا مالغلاس فن هوقعنآیکولتتش للوملوا
 || یژک او بو هلواردوطقچآ یشاباشاد ندسشرارح تادش هکر و ید همدآ لوش هدبنازو ناشط ۵ (نایهصفل)

 ]| باسملاو ةرارط ايا سرا فوشکم نکا ذا ناعصف لسجر نان ردبا تافل ندشلوا میان ران عناب

9 

3۳ 

 | ثلافلا با بلا نم اعضف یبصلا عضف لاقي رد هنا هپ توت هبنوکس كة جه داخ ضوء قفل
 | ییهزادناو دح هیضقرپ هدتتزو هعانش (تعاضمل)قبح اذا راجا عضف لاقبزدهتساننعم قمزوصواو نحیاذا
 ۱ وسوسه تراس ورد قلوا یاوسرو هب رکو عیش زو اھ

Ere 

 یی

 یناصو فیفخ تیاغب لوقیلع هنیباتنعم بذع ءامروئید هپ ونص راوکشوخ ولتطق رۇن هیمنسف یاویسزو عفش
 كم هیدسک دنبزوکینکجهدیا لگو بات بوتب ییوکی یونین هکر هلن تخف (عذخفلا)هنسانعم لالؤ وند هوم
 ناب قثیرلو همصعتسااذا عبارلا بالا نم اعظفرمالا نالف عظف لاش ردهتش انعم كلتا ماضعشنا هرزواهچو
 قاط یقاط بوبارغوا هیهفیاضم كب هلیبس هیضقریو السا اذا انالا عطف لاق ندنساتشعم قلوطو هقیطا
 باوقلیو روید هغالغوا كحوک هدننزو دفدف (عنعفلا) اعزد هبقاضاذا رمالاب عطف لاشردهتسانعم قلوا

 عب رشاذکو فیفخیا عفعفوه لایق رو ند هناویحلو نادسسنا علرتو تاجو رونید دمدآ عیطکبلو فیفخ
 فیفخو هفلش يتسدوبهدننزو طبالع (عفاسهفلا) یک هعفعف ردهاکح ندرازآور جز صوصخم هنعسف و ویفو

 ردهنساتعم كلبا رازآو رج زويد عفعف هت یو نویق هد یزو هل( ةعفعفلا) ونید هباصقو رونی دهمذآ
 هدشنزوراثرت (عاتعفلاو) هلیعف اف (یناعفعفلاو)( ییفعغلا)ارجز مفعف اهللاقاذا منقلا یازاعفعف لا

 هدانوب هیت كالا ( یعفیفلاوا(ناعفعفلا) نونلوا قالطا بابو یکل وا یکیاو رونبد همیآ ناتشنجو قفروق



 لب یاب ةىو هجبزحد (طعقرفلا) هدتنزورنمرذیدرفم عرفهروننیدهژابجنام ندیاحالتصاو لس ||

 | عیاتصالا عقرف اتش ار دهن انعم عق رفت هدندنزو ماصترحآ (عاتعنرفالا) تعفرفتف عناسصالا عقرف لاق ||

 | لات دهنماسنعم قلهطرتض هلبرمسک ناف (عاقزفلا) یو هنع فشکدااذآ هنغ مقنرفا لاش ردهنسابشعم ۱

 عرفاک الاغ وواکعارفا یعججروسنید هبوقروق عرفوزدندتلاجر كنس یسهلیبق عدخ نارهش نب عزو

A 
 ا  ` ۳ esسسس سس ن |

 | هدننزو لوا( ع ورف) تک اذا ناصغالا تعرفت لات رد هنا قلوا ناوارف یراخاش كجاغاو ]
 هکر دیقل كن هسک مان هو اعم نت ةَبلع ه دننزو میز ( عن رف) ردیدآر شرب هدننزولعفیف (ع رفیغلا)ردیدآ عضومر
 "یخ هوا كرما تش مان تلصلا نإ ةبما هکهردتغا هدنظفل نون عرف ىلغفلا عب رفو ردن نلسن سفلا دبع

 | نوا رش ترورنض دوخاب نوعرف دارم هک دشلوادزاو دنت 4 لافا هنانب مد فو یسومو داع نیو دواد |

 کرد هکر نادا لار ا ون فرعالا نب ناعرف ردن داسا «دننزو نامع (ناعرف) ردشلوا دراو هطبوا |
 جا درد منش جو رخ هجرت تنا وید عاکآ یجرخا هن فن ی دنکخ «انلاخ یراتضتخا |
 سس سس سس هی هل بعو یدیا ق راس مهو رعاه هکر دهسکر ندمهرم یب فرعالا نی اعرف هقشب ن دنوی و ردشا ||

 بوريك تغار ملانیا عازن ةلبغ غف كوم (ع ناتلا) ر دن دنین يعز دهب رصمزازد یضافک ناعرف خب

 ]| هقنعیولاذالفمقرف لاقت ردهنسانعمقمروب یو كنهسکر و ادیدش ادعاذا لجرلا عقرف لاقیردهنساتنعم

 | اوا وود جرج (عفرفتا) (متشناذا اللا رف اردو تعا ق رج قمرو

 | قلوا هغزالا بولچآ ندهنسنرپو اهعقرف عع عباصالاقنرفا لافیرولوا یدعتم هداضعموبو تعقنرفاف

 ۱ هدننزو نفتقو هدننزو جرتز (عنرقلا) هنسسانعمتسا زونبدهتوکهد تنزو هذفنق (دعقرفلا) طرضاذا اعاقرف عقرف

 | هللادبعنبا لینوکس تنمچ»یازو ی كاف (عزفلا] هنسانعم طسو لقروتند «هلمک نالوا تخوگ هنو وب هن
 ۱ ودايما لنهلیکرندنسلیف هعازخو ردیمما نازهنکرب نانس هلق لکو دما نادسکمانلدنج ندعیرن

 | فرح هل ع هه یسز لع ن نسخ نبدا دبع نر مهار «دنامز یشاببع روصتم هکر دهشک ل وش عزفلا یاد
 | قدرمتشحما یا سان دنتحامج ادای برک اف (عرغلا) ندشلوارا درو راتفرکهروص تسد هلبیرقترپهلکابا

 کشک لات رد نم هنس دارا ع و دوخابرونلوا لابعتسا هدنعقود سا تولوا ردصم لصالاق قع ردربصم
 | نافنكلقنالوا ضراع ندنسن محفروقرب هعدآوقروق نالو|لولدم كرا هلکوشا قرفلاو رعذلایا عنفلا هبلقنع

 م ی سم خر

 زیبعن هنو خواو هملکلب کریو سا رهدک وب هدینراف رکن تشن ادق ول ترضمو شکر دنتل اه یا اتقناو

 ]| تعرفروتید هفا نم تفخ نو دن دنببقوب وقروق نالوا ضراع هدقدلرقیح نابهک نو هراوقب وا رونلو
 || اعرف عزف لات روئلوا لاسمعتسا ی رهلواردضم یتهلک عزف وشاو ردلکد زن اج كد هللانم ترعذو ثقرفو
 || ةا تا اذا ههو هيلا عزف لا ةي روهنسانعم كليا دادجسأو هلاخسا بودیادان رفوداد ندهسکرت و فاخو قرفاذا
 || هل عزف لاقیردهتسانعم قع غص ينكر و هناغااذا هبلا عزف لاقت زولوا دض هلفلواهنسانعم كليا دادماو ددمو
 || داعتاو عرف ىع ثلاشلا باتبلا نم اهزفهنم عزف لاسقب ر دراج هلوتعفو هل ر سكك ناف رد هنسانعم قفروق ]| وكلب یخدوب هبة كتا( جرفلا) بهاذا هسوننم عزف لاقب ردهنسانعم قعنایوا بویلکلب ندوم واو ًاعاذا

 یدعتم هفت هدنوب نکل هلغاذا هيلا عزف لاسفب ردهنسانعم دادمآوهئافتساذا هيلا عزف لاقي رد هنسسان
 بابو معرف ندا باب و ردهنسانعم ماتا ملا عزف ندعبارتات هکرای دید راضعب و نغد هعزف قرلوا

 رر هنشانعب داذمساو راصتا ندعباز پا هدندنعراضعب و ردهنساتنعم مهرصنو اغا مهعزفندسار

 ۱ بوردنلکلب ندوقب واو مهرنصنو یهناغااذا مهعرفا لاق ردهنساتعم كشتي هدادما هلی سکته (عازفالا)
 ]| فتو رد لدآر و ەفاخا اذا هعزفا لاقي ردهتسانعم قعفوقو هتمناذا هتعرفا لوقت ردهشساتعم قمردنا وا
 عزفلاهنع فشک ادا هنع عرفا لاش ردنوا بلس یس هزه هکردهنسانعم كمرد کی شهدو عزف نالوا
 لوفیلع زروناوا لا-سعتسا هدننومو رک مو عجو درعماروئد هرب_قفغص رارهف كازو كيم( ةعرفمل او (عزفلا

 | ةعزغملاو عزفلاوه لاسنب هوا روناوا فوخ نوهسبدنکدوخان ندنسیادنکر ورد هبسکلوش هدنشززو هلحره
 همدا نالوا ردوقروق تودلکلس نان اس اد هدننزو همالع (هعا رفلا) هلحا نمواهنم عزض نم ةعزفلاوا املای
 وج لپ ندقلخ هکرونید همدا لوش هدننزو هزه ( ةع رفلا) ارم کس انا ع رف ناک اذا ها لبو لاق روشد
 ۱ هکر تند  هینکلوش هدیینزو هفرخ ( ةعرفلا) سالا نم عرف ناک اذا ةعزفلجر لا هاواردیا تشهدوفوخ
 ےہ

“eازت سم تای  

 يسا



 || یدنازردیا نابرق منی زام ص یا هدنیاهاج روت دهن نواپ ینو دزوغوط لو لا كنییکو کنویف دوخ دنا

 تی دی ات ات
EL e r 

 کیا عزتفا لاقي ندهلتسٍانعم كتا هلارا یتراکب رفد ه دننزو لاتقا (عارتالا) یونی ده مابا شفت 1

 رهن بسا نهم کا یرغل اا ن دغاطو ندراب هپر بیک كن هرمه (ع ارفالا) ر دندنیعبات رد مراطزو بت | ۱

 ۳۷ م

 العاو کب «دقدلواغلاب هراهمزوپ یم هود كنبر نی هیلهاج م ندنعراضعب و هریتعالوعرفال نیوشا هو |
 لاونملوا ید مالسا يه امت هود یړاکد لپا ناب رقلوا :یرلکادبد عرف :یردیا ردیانابرق هنو بس وود

 هلن تمر دخ رفیجو معرف یدرفمراپ دلیا تعارف مغلو إ زداص یهو خم هدعب بولوا ردبا ذ:ینربهرزوا
 ندنظذل ع رفاو ردیمسا عض ومر هد هدیفوکهبا هرمضب و میقلاب يا عرفلاب وات لاسقی روند کلوپ عفو

 ماتی عارفا ناکآذاعباولا بابلا نم انرفلجرا عرف.لاسعی هنسانع یازارفاوو م امیچاص شا رولو ا زدم ||
WEلاش ردټغل هد لینوکس كنار یکه لق رد هعرف ید رژ هک تاب دو هاب  

 هدایز ند هرکص نوجما قلق هززوارارق بو دویب هم لواربیگو مات مولطو هب رق چ رفو لغ یارشکع رفد خپو ف

 لاقب رونبد هیذتسُ نوزومو فیطلو بوخ تالواالابو بن + انوا ییتم انا یگن هوس( عراغلا) اهضتفااذل |
EEE irsهند ع نافو لفشسماعآ ع.راف لانننولوا دلو هر گو ق چاو نین ئیه عفن  

 ع رافو  دیڈاور لبرقة هکم ةیاسو ندعفاو م دب رق هیاس هکر دیدآهب یقزپ یل ما هایم :یدااو اوو هد
 هتنا هاو چابټا كلك امنو اوو ناخب ولو دم رد هتاف یک ن دنا هعرذچ رانو دید عضومر دن ۰ |

Gee |روند هنیرایدنلةاوبص نالوا «نکشکو وب (عراوفلا) ناو نم ی یا ناطل لا ةع رق ن  

 هغد رفو همای تن هعب رف ردن دناویسن ماجما هدننزو هنپهج (هعیرف) ردي سمعا | عم ومر و رد چراغ یدزفم ۱

 ندر ها ص دوق تب هجی رفو نخ دل ان تالام تنی هع فو نیبقتش هچب فو نیعتلب هعی زفو عفار تب ۱

 * درانوب رد ه.دننزوا ة هجو لوق ىلج ناس ن كلام تفورهمشفللا تلصاا يا تو نایفسیپاتنپ هعرافو |

 هک عرف ن چغو ندیم یسهدلاو هک دشنزو هتیهچ ردفراعتم دلکید هعد یفلا نا لا نا تبان اجو زر یبا

 جو رشم هبجوكا ہقانو ےہ لزا ذا موقلاب عرفا لاق ودنا قعوقورد نجا اذا لیطا ق.عرفالا |[
 .قعروعوط یزواب ابا هفقاتو اهرخاذا ون رفلا عفا لاقت رد هنساتعمپ لبا ناو ییسیرواپ تلل: هززوا 1

 | ةعرفلا تهت ئا كلذ مهلباتلعفاذا مولا عرفا لامبو هعرفلا تجتاذا بالا تعرفا لاپش .ند هتتیاخم
 ۱ لهاوساپتلا ل نفسم ؛ااذا موقلاع فا لات ردهنبشانعمقمراو ما دقمندّیاس هلحرب هایلط تواژوصو

 | هتجرکیفلوف هکرال جن زات مهلنکا داملها تالف عرف لابقیرد هی ساتم لوا نماضو لینک
 هل یخلوا تبع هلی نزاع منها فک یا هله) یداولا عارفا ه.دهزیاس تاهم! نکک یدلیا ادنسقا هب تاغص هدرصتوب
 یزغایکتبآع ارفاو ردلکد نیم فاطل كتا ها اعقاو رولوا كع يدلنا تیافکهپنااکم وص كاڇ
 | عفا لاق رد هنسانعم قاب هب هب هنیسنر و هخ یا هامدااذا لیرلماملاع فا لاس رد دن میان یا

 اهبف لّوجاذآضرالا ع رفا لا ةي رد هنسانعم كلب بولآ نلربخ بو زکی رب و هآ ًایتأاذا یشلاو تیدخا

 ناوناخواهنایشغنفغ سفاذاسورعلاعرفا لا قب رد دنبسانعم كمروتب یتشیا بودیا عج هلبارقو هرجا فر وف
 ةأرملا تعرفا لاترد هنیسانعم كنروکیناق نطیخ - الو ۱ لوف ییع كيروک ی اق سافت مدنی اكن تدالو

 ردهنسانعم كل هابیوداسفا بویل هراب الت رصیسیروسنویقو تضاحام ل واوا ةدالولادنع میل تاراذا |
 قلوازساو ذخا نینبفرظ نم دینی هدرک اا كموقرو تمداو تدسفا اذ] معلا عبضلا تعرفا لاقب ۱

 ییکلبنسن در اون دعاط ید و )عل يعيلا) هوذخااذا لوھ چلا ےل ع نالسفیبهیبسع رفا لاف ا

 یک عارفا هلغلوا اس قعفجهکسکوو رده ادال لا نم عرف لا فب رد ہنسا م كم هی اشا 1
 جټادا لجحرا عرف لاقی ردهنتسانعم قلعو: یندلو كلبا كن هفانو دعصادا لمخا عرف لایمیزواو ات |

 عرف لاسعب رد هنیسانعم كلیاج -۱ رسا و داهتعا م دیدع کسب میا ا نجات سام میز

 عرذتنسالاسقن رد هنتشأنعد قلب هب هنشسنر یخدوب (عارفتسالا) اعورف اهلعجادا لصالاا ذهنم

Eع رفلا عذاذالچرلا 3 رفتسا لاقت ندهنسانعمقلزغوب نسیروآ الباك بقای هآدتااذا ؛وشلاو  

fاذه رم هينیفلا عرف لامب رد هبساضقلوا یخشنم * دیدع ماکحان :ند هلتسملبصا « :دننزو 4 الا  

 مهبکراذا موقلا نالت ع فتلاش رد ةن انعم قلو اهلا هني زوا كعلخ هسکریو تع رغ اسب صإلا
 ا ما دیجب عج جدا دک EFE ردهنسنانعم لا فن یوم دیس يوفر تم

 حس



 ENTE ا سالا عقب یا عوقنو عجاف توم لاش رونید هثبشندیا
 نيا بارخ ىا عجابلا عاص لاق رردیا مأشت هلبتوصردیا نو رع .هلفازفا قلخ هرز پارعاعز هکر وا

 همهدننز هيف (نعیحک )۰ نال لس دعیع تاذیاب عجاف اما لاقب روید دوا یتفاضوا هیت

 +J می لا زدهتیماتجم قلواتلاندردبویجآ هدنلوزن تببصمرب هدننزو لعفت (معتتلا) زد هنس انعم هنر
 ا ییی ككنانسذا هانی عدلا ردعشا ی دج لنهسک مانهقلعهدمشنزو تار (عاشععلا) ةببصمل مجوتاذآ

 | :وزوایس هقرا كايا لوف لع قلواكرودو یروبیرغوظ هنفرطیثدب یعایا دوخاب لو یرکآیغوبط دوخاب
 ۱ فّوجو فوق نل ینابط هلفاواكکح یرقوب اف ابط یًریلعو زولوا ةلاف هک و | کنت وار روب نیکرارونم

 بولیقروب یژارپ قان واو لادوخ اب. هلو الا هدیجتر هسصابهنیدزوا كنشوق هچرسزب هک هلیوش ردهنسانعم قلوا
 | نولوادازردامو قلخ هدرهعلالب یزنک [تلاخوب زد هن نس انعم قلوا فزکاو قر وب دتهقلاص یکش لربا ندنزارب
 تنپ نم هوعفدربیخ دونا رع ن اٹ ید ۰ هنقوم .دهشسانعم قلوا یرکاییببام كزانینط هیکک ما ؟كجما دونخا

 .هلذلوا ققلاق یسکوکكننابطعدف هدنکسدهودو دو .عبارلا تاسلا نم اعدف لجراعذف لانشو همدق تعدو

 | عدفالجج لاقب ردنصوند زوك د تمعدف (عدفالا )زدتراسع ندقلوا یکراضب ةنغلارا یس هسکلب هلیغت ط
 ۱ دوخي ناسف ( عیدضعلا) نوتید هعضوم نالوا ییفصعبق هدقانادوخ اب هنمتکلب ملت صف تعدعلا) ءاغدق قانو

 ۱ | هنسهشوکر كخاط «دننزو هرونصع [هعودرفلا)عدفا هجا دا هع دو ابا دیبا قلق ع دفا یاونح |

 ننق (عزرفلآ)ردقلو فاق نالوا تاوصدوخ ارد داوریزب نع ندنغلةماوبو هنس انعم لبطاغب وازروتند

 ۱ | دعزرفو ردعزارف ج روضید هنکولب قاریاج هدضنزو هذغنف(هعززفلا) روند هنکزرکح كفوم هدشنزو
 ۱ زفزارنلا) ردنلبالیصفت هر زوا :قلوارسنیدب هذن داهدنافلّوم ندیعسا ك قرب نوران گس نام

 عر ) اعطقیا.عزارفرایصا ذا الکل عزرف رفت لاتقب ردهنساسنعم قلوالولبلولب قلراج هدشزو ج رحدت
 ۱ HEKE اهالعایا فروا هلطهجودلا جرف ل انب وی فهتنیب زقوب کا هتستره هدنزوعز)

 ۱ اورا قالتسطا ةظوفشو رضاحلام نالوا یمانو دیفمو مهفب مشیا هوف عرف نالف لاق رونلوا قالقا
 .قینساو غا وبقشا هرعاش مانرمیوش هک هتن یدلبا هو هلکلبادییقت هلنبتعف ینوب یزهوج
 زا ایل :رونلوا قالطا هحاص نالوارفاوو مات عرفو ردتدثم هانوکس تنازهدنتب ال رسکی والا هعرف نه

 اس اعرفهدنق تیر نیت وندها ٌشازود ندننخوا كعادن : حیاغاو مال ازعشلاوھو عرغلا هل وط

 یاد لوق لیع روید هاب شسلزود ندلادنوتیعب تویلراب یباغاو تبضعلافرطنقتلع ی لا سوقلا یهو

 سف رخ نم یهوا هقوغشلاریغلا سوقلایا عرفلاب هافر لات نوید هنرن و هدب ژکو فیطل كب تنعسف ||

 ۱ عرفو عرف سوق لاسع وره نمم هلوق نالو ارج ل والاب یتیدسلوا لاغیدا فیرخت قرحهتظفاراخ هدارو

 عورف ییجب كعرف رد عا ندقباس یاننعموب ردتراسبع ندنجاص ك واخ 3 ةارملا عرف رو ثنتأتلاو فصولا

 كيغلوق نذالا عرفو لب سسک اف ږد عازف یجب كنؤب روشید هز قحبهقاوص هنسیدنقآهرد عرفو زوئناک
 اهجرف نذالا نو شل اهالعا یا هنذآ عرف عرف لاقب ردقج لوا یکلترکتسوا هکر ونلواقالطا هنسیرقوب
 ۱ هنسانعم مچ هکسک ول رولوا ردضم عرفوردفلفا هژماونع اهالعا نذالا نمو هرابغ یخ هلکیا سر هلتتزانغ

 | قلواةلاوح دوخ ار هلکنکد هنشاب یانهسکر و ۳1 اهضتفااذارکبلاع فلاش ردهنسانخم قلا هزازآ غلق لرقو

 | ناشو فرش هراس هدننزو دوغق ع ورفو عرفو اب هالعاذااصعلاب هر عرف لات ردلتعتسمهن ساسنعم
 | | مهالعاذاعورفو اعرف موسقلا عرق لاسلتی ریل خشن ون مانلعم قلوا زارقرمتبو بلا هه لاجو نسحاب

 هغ قاذا ماجللابسرفلاع رفاقی ردهنسانعم قموقیلآندکع رب بوکس هلابوا نشاب ناو لامببوا فرش 1
 وفا | نیبع رف لابش رد هنا منعم كابا حالنضا هلغازت عفذ فورکه نغلا آب[ نالوا هرزوا ا اؤ !

 رتیدآ مضومر + د هیتحان نالوا یمظعا ه دنزل هینحاا هزّنم ةبشسام هلبنفضكلناف (عرفلا مضاو فکو نالا
 غرفاو و زدیدآ كيوصرتو رد« دزناب ز هد لف کناف هدنوب ردزچما كن هردو عرضت ن دلج مان کک هدنافرعو

 هد بزوررجا (عررفألا) رديغجب ندنظفاع رفا یخدوب هلی كف (نامرفلا کد ذیتسارولو عجب ندنلنفا
 همرآولهضوسوع رفاو عضو غارب ۇب ناکوژدبلبافح علضا روتشد همدآ نالوا هزژوا زارفو مانیجاض
 هلن زتف (ع رفلا):ردیتنوم كعزفا هدننزو اره( ءعرفلا) نیوسولایا ع فالارکتتژبال كيسا هنیوزولیذ ||
 دستت حج سس بل تست توس ست

 مان

 | نزتاذا لی r رولوادض هلقلواهنسانعع كما خاشاو :دعصاذا ثلافلا بابا نم عرف لجل عرف لاقي

 ا س ےس سس



 ب

 دارا هدکد لیا را دنیاو باکنرا هنلمحت هنسنرپ جراخ ندنتقاطوبات هدهعهسکرب هقیطتال اع هتاف فیعض ایا
 هروکه کعلقینغآ هر كنك ىب نهی كعلظ لغ قرا لاش و ندذوخ ًامندنسانعم قمردلاقشاطمب ر هدارو رونلوا

 یدکی د هبا لوخد یرادقم ءارادتق او لمح هل صوح هفلکن تحندازمرد ما ندظفلقریسلک قراردکعد قچ
 زولوا هنس انعم عم یل لع هک ولوا كعد هبادمجو یس یرادقع یکیدشنب كاردق هنب نکیازاوتللاح فعض كلب
 | یدینک دا دارم هکر دکع دهی حالصا یکلاسفمض یدنک (دتبا ی عبالّوالرما ملص یا كعلظ ىلعأقرا لاقي و
 بیعهدنسدوخاب ردقو؛لرادنقا هتموافم هلبا هسک كکیدلبا دیده هک ها دیدهتودیعو هدعب بوقاب که صیقنویج
 و دحیدآرب هنصالخ رونلوا داری هدر كجد هل توکس ندقلوا بیعتو نعطزاردنابز هقلخ نکیاراوهصیقتو
 | بیعو كملظ لج ظفجم نعي تلعلظ لعق لاش و رونلوا دارا هدنلحمعنم ندتکرخولع حراخ ندنسهفیظو
 | نواوقب وروناو داری هدم تاکساورجز ن دروب نم بیع نوجما هظف ندسانناسل هسک نالوا یسهصیقنو
 قلقیغآ جات هنوسفاو هبقر هد ردکعد ها نوسفا کیلا ةيقرا نم اما قاقلارسکب كاعلظلسع قرا
 یک ك نن هدنب ها نس هنحالصاو عفد تنآ بوقاب هکعو بیع ۍدنک عب مهد رایو نوسفا کانی هکر دقوب
 ككا نالوا قسغایعی# اض اه, نآ كعلظ یلع قرار حآ لت میو ردقوب تاعو بیع چ هلي قاب هنح الصاوعفد
 ر دل هتس» هنس انعم ق ار اط و یشا نن دیت ک ك سان عاظو رولو ت کش نوت هرکص که لپا دوخ ص هک کو ب هروکه نمک

 قسغآ ان هلی امر وتو ا هرزوا ۍرزندرز ندماحز دوح ائ دنو د ههتاډ قسغآ هلغمالوا لم هسان تزکر هک ابو
 رد هن انعم قلاب و قم ریق كر وک قاق علظو رهن کک تقاضیااملهاب ضرالا تعلط لاشیدنودهتاد
 هاد لاس ةي رومن د هناوتسح نالوا رزوب كرهكب بویسغآ یغابا ( علا ظلا) تلعجتسا اذا ةبلكتلا تعاظ لا
 لئام هفرسطرو یټ »یا عاظ لسجر لاش زونسلوا قالسطا همدآ مهنمو علسط انہ ناک اذا خنلاط

 هداروب * بالکل لا ظمابن ی مان لالا هنبورونلو رب هت قاب نت بق کد ون د هکب وکی شب شم زرق هککر او
 حکو خاص لی وک قسغآ ریز ردکعدرموب وا ن هک دموبوا یتسعآ لک وک انعمسپ ندلقح هدهیانعد ج وا
 بوتاچ هبینید هلیقب زط هضوص هدق دوب وارانآبولوارطنم هک اتم هدیاتآرج هغناچ هبیشند نکیاراو رلکپ وک
 هک کرادوخاب مون وا.هیمروتب نشیا ندنفلنغ ریق هکر دبلک ك کرا شمزرق هب یشید دارم دوخابراوهاوخ هدعب
 مامهاو دجو سه بوق لانهاو لفغ هدنزوما نارو یوا قسد رک هلک 2 الیئسا لک کر هکر دباکیشید شهرق

 كر هردک بو دب اږوظ هدنراقابا تانح هند هکر دتلعرب هدننزو بارغ ( عالذنلا) رونلوابیض هدنفح هک دیا |
 ما سونپ هدبننزو در ( عظ) ندضر مزد ندنکلیدکر لوا ندلروب كبو كروز قوجونو ردیرو
 رودنید هینکیوخ ډب هډ زو لجرفس (عجرفعنا) لا نیعلا سس :بصف ردیدآ تغاطرپ هدندروب
 هدسنتزو لدن (مکسکعلا) رونید همدارو دوب هدسننزو لحرفس: مکرکعلا ..قلنطا یسیا محرفعلچر لاس قب
 | صوص نمف ہو دو یو نوبق هدننزو نیا هل ران (عنع) زرد خد عکنعکرونید هک كن اب و لوع
 ::دنک هکر دیدار چشر نبات هد هر هدشزو ذفنق (معععلا) هدتزو دفدف ریدیخدلعاع زدندنناگکرازآو رجز ۱
 ی حس

 هلغلوا وسره هلپع درفت کناه خد هدنسبطع هکر ید جزم ردلغ هلغملوا مسرهدنناونع زهمهلا یر لمد فن كنا نوع هدنراب اک ناعم[ نف ضعب و ردهدننزو دهده هلا هجم ئاخ هکر ابدی درد هلن اونع عیغخ نامه ین وان
 هدننزو ليفت (عتعشا) روند هییلغحو هبهطاع هکر دیفدارمو هدننزو ءاغوغ (ءاعوع)ا) رولوآ شلوا طلغیخدوب
 هود صق رم نع اوبعاذا مولا عبع لاش زدهتسانعم قلو هدنامردو جاع ندشیا یکیدلباتع نعو دصفمدارپ
 ۹ ۱ هکر ید حراش تیهاهو تیح احیوساپارظنال شفخالالاق هوم فب ملو ءاسعبع تبعاع فیصتلا تکی و

 هلن زو عج ا( غیا ) ءافلا لنصف :ردضوصم نرانو یعو :اعكج روس ینکو نویف

 هکیدب در اتعب هعطوااذا ثابلاپابلا یمامعفهمعف لاسفب ندفنسانعم قمزغآ بودیجآ یندوجو كنهسکرت
 هلاع لج عج لاقب ردهنسانعم قمر دنا بودیجآیسیذکی سلوادو نت هنس لوپقم و ولی" وسكیدآرمعف
 هبنبصل هتععف لاشاو راتلا لاق .همدسعیف هيلع مرکب شب نايسنالا خجوناوهو عوخهوهف لولا ىلع |
 نديا درد یبلن ( عاقل همش عع هج لاب رد دنسب مف /عیعتلا) مرکلاهثبش مادعاب سنا

acm ana ERE 

 هکیوک كکرا شرق هب ییشید علاظو ردهعلاظ یوم لوق لغ زد واتم یومورکذ م روسنلوا یالطاهبهنیبف

 | امقرو وای زادت ریش یدو منع##لا عزت اهنکرتراقف هتفاننع ییارعا لئسو روناوا لاخدا هب هیودا یغاربی و

 ت سو

 | ملائدرد ی هدئنزو رویض ۲ غوعلاوا 4 عجاقلا) سابلا عح هی ویا هع>حاف 4: تازلا روخد ه"دیصا»و هند



NE 

 ` | كىروشو دەم هکر هرس رسم ااا یخبدلوا مورخ دراخکو رد ةن الف ةأر |
 ۱ هکر ونید هنوئاخ برمشم تالف لوش + .هدننزو حابصم (عامطلا) عبطلا هغقوا اذا االف غم طا لاق رد ۲۳ ۱

 | تناک ادا عابطم ارم لاش وانما دنه هرچ ندنلاصو نکآ بو روشود هبو هیوژزاو ممه ی تسون

 ۱ عطا و هيف لانو قج هنوا ت زو بوم 9 ا نکو

 لاتقنرد هس اتم قوا دافنموغبطم دوب هدنشنزو لاعفتا(عابطنالا) لمسیانانعلا عوطسرف لابق ||

- EAN 

 | قوا ناننآ ق مالتا ن دیت رهت هراوط هلخاوا شیکع یرمو ةعاسط هجاتطا نولوش زای دنا لاسعتسا هلعضو |

 TERN ندلوعفم منا ندلاسعفا ؛هلرمط نوم (عاضتا) ةعابطلاىآ كلل ةبعاوظلا |

 ۱ | بای نماموطع انمزع اطو عوطب 4 اطلاق اس نمممطنیا

 ۱ لاتر ردلچعتسسم هنتساتنعم قلوانکم ییسالتوا ندنلحره هلل وا ولثعسو یربو :هژد اقا اذا عباراو لوالا

 ۱ لا زیدلپعتسم هنسانعم داقنمو عیطم دخل اسبمعوطو ءاشیتخ ةيعز هنکماو مست "ایا هنکفااذا مترما لع اط

 | رونلوا قالطا نانعلا عوط هنا نالوا مارو لس یسلکا ۹ و یسعللوف < وفهد لان کز یدو كلداقنمیاثيدب عوطوه

 خراشهةاقنأذادعاطا لاش ند هتسنسانغم قلوا دامنمیحد ول هلب را ردك تازه (نعاطالا۲ عاطییعع هل ع اطنا
 e نم اط نالوا زدصم مسا نکلردتلوا هغاطا هلباهربه هنجسکهرزوا سابق یر دصم کلن ولدکرید

 هنسماشن مت یلوب تیلباقیتملروشوبدبوشب شب كجاغاو عاطنعم ی را "هعاطا ؛لاسفف نرد ل عساف هان

 ۱ روتند همذآ عیطم كب هدنشنزو تارحم ( عاوطلا) تینا نکماو هرم هرغ كرا ادارضشلا عاطا لاشژنلمتسم

 ۱ ناتو کنون وهدان هسفنب هد نزا نک( عیطلاو]عتاطلا) میطم یا عاوطم لجر لاش
 1 ههاطو ردفوذحیایردب :ولقم ناال عامود ةدارويذاقنم یاعیطو هو عناطو عاطلحب ر

 ۱ اا تنم یاد ارعشهعاط ندیچو ردندن :اوسن مالغا هعاظو هد زو ربزاو هرم :(هغوظ)اودیننبزو مکر

 ۱ قاس نالف لای ودردصم مس کر هنبشاتتصم هکاط-هدتنزو هیههارگ ةيعاوطلا)ردزل رفاق قاسنلاو

 ۱ واس تاک هکرونلوا قالطنا هتفص لخم لوش حال شعب هلام یلص لات هل بچوا أا قوقتط منم

 | هلتحو اطهر هد دزو لیعفت (عیوطتلا) هلوا موکحعو میطماکا آی صتم هلنضوصخ كمر و یهیلاقومح |
 هتاعاو ندا هتفو اطو هتففاتیا ها لتف هل هل تع "و طف: ناصت هژوق هتفو"  ردهنساتنعم كلباتعباتم

 اور در ا الت ین کوس زاد لبا دهر رکیکعلیاماغدا هباطیات هلکب در نیسو فریبا

 هات ملنا تععاط هلفلکنەدننزو ل ەفت (ع ییطلا) هتعاطتسا فلکت یاهعیطتسا قحزمالااة مل عو اظن |

 أ كدلع نج عا دا # لایش و زدند مندنسانعهشماقادوشاب راظتناوفقآ عبد هدر دلو ترخو وقفا

 ۱ حاج هحرط) نآ وه عاطلا علا هتد هزلآ تاکعاو عقم یوهو" حاط خش ناکلهلا ثالثلافب ناب

 هتل ادتف د ن هتدیت لوا اتو کرک تش اتنعم كروت ٹ قاطو كق جوک هبهنسنرب ( ةع اطتسالا) هيلا هتباجاو
 بر ار اطرد مطب ع اینا هکر ولو هاکو قاطاافا هلم ع اطتبما لانقیندیابطم

 | یاب + کا که ردد تام( توت قوکس كتبایدلبا تارق :هورهظب تااوعاطساخ
 | اب همش ارد مط بد غ طعم اواضعبو هلا فذخ ییاطالاقتنسازلرد عینسب عانسابزع ضعب و
 ۱ ضر وعن فرح نیسندنسکر رخ كنب واو نالوا بولقم هفلانسهلکع وطا نالوا للصا ۳ .عاظا هکهسانیم
 لافترد هام كمشرود هک جوت وز ونک تق کف ابا الب جوک همسفر ةدان زوو لعافت (عواطتل) دردی

 ۱ هلع واط لانش یک لفنت یدنلوا یدنلوا لامعتسا هنسانعبا ميا عزیتهدهنسسل نالوا تدهمزالو فبخاو هلتسانون

 | هیسکرب هدنسنزو هلعافم( ةعواطلا) ع وطتمرخ لغنتم لكل لاش و یفابلا یا ع اوطبلا هوصهنمو هی عربناذا
 ۱ :لاتشتن زولوا قاب ویواوهکر دتفل هدنظفا عوط وتو یه ةقفاوا داغ واط لايم رد ناش اھم قیا
 ["كمالو یف كناظ / (عللا | هاچ اءاظلا لا ا او اعوط:عوطب عاسط یقه عبط عیظب هلعاطا

 TORENT تلافلابابلا نم اعالت ربعلاعلظ لافتا سونا نرو یک كیوبسخآ راو لوکس

 كلام هنزضنمألا تكنعب لحن. الا لا "پال یا لرما برم سیل نم كعلط ییععبررال# لا
 ۱ رانیلوا متصف پخ اکہ دو زر مامهاواییقت هکلاوقن كن رانیلوا نوزخشوًاتننک الیزلاخ كنسقعف

 | قماملواتناغتساو هادیتما ندنتلهلوقم باک ردکعد رتا تناعاوددماکس هری اک غلا اوتانو تعض یاس



 ?NE ی

 شیلا مكب تعزاالاو ظعاولاب اهوعذقاف ةعلط سوقنلا هذه نا نسا لوق هنمو جواشلالاق اهبحاص كلبت
 (ملبوط)رونپ روکهرکرب و بونل رک رک عب یرخ ختو رم حلت یا أخ ةعلط ءأرما برسغلا لوقتو هبات
 هدنسهبحان نجاوش دوخاب ردیدآ و صرب هدندروب مون, هدنس هجان ناعص هد هیدابو ردیلع كمدارب هدننزو ذهن
 هفعصوقردرامما هدننزو ءاهقف (ءاعلطلاو) هدنزورهوج (علونعنا) ر دیدآوبق یکسارب ولتطو نیقب تباجفب وص

 یدیا رولوا عالم یدیسلنا نزو هلبا ءاسضنو ءارشع بوم "قلا یا ءامطلاو علوطلا هنخا لا رونید ||

 دونلوا لاسزا نوجا لوا حاطم هنب رادقمو هرب رس كنعشد هکروتید هنلوغارق كلرکسع هدننزو هنیفس (ةعبلطلا |
 هد هپ یب هقرح از اجیو روند شبا دم دقم هب یب هقرج ردب راغ كسوساجو كنیجهقرچوب و ردرارب یو دحاو ||

 عالطا دنلاح نشد مهزولواریبعت لوغارق هجا هکوب رولک عیالط یعمج روت. هیالت هکوب «دیسراف رونلوا قالطا |
 هنسح (فعلطلا) رولوایخد هدانزو ۍراوسر ویو رد هیالط برهم كنظذل هالو ردیا هظفاحم نتیهقرایهو
 هلوا نوزوآ ندنس هلج نعي هلوابلاغ هدقلن و زوا هنیزاجاغا اهرخزاس هکروئید هنحاغا امرخ لوش هدنزو ۱

 زدناکم مسا ندعالطا ةد نازو رخ دن هلی اط دی دشت (علطلا) لیلا تل ط تراصادا ةعلطم لخت لاش |

 بسانم كج هری و تبشعتو ثبشتو كج هديا عورش كشیارب هلتبمانموب رونید هلو ثعسقچ هنلوا عالطا ۱
 ندرب كسکوب رب علطمو اهلا تو جو قع ام یا علطمرمالا اذهام لاش رونواقالطا هنلحو تیم ۱
 ۱ هب تدتفال اه ضرالا نامل ن اول۴ هنع هللایضر لوق هنمو روئید هعضوم قج هلوا علطم بوقاب هبیعاشا ۱

 | یلیاقم ك ماليا « دهاشم یعاطخ لوه هسلوامنب ءایشاو لاوما عج اک د ضرا هطیح نعي .علطل | لوه نم |
 | مضوم یترخآ دیدنشرما نالوا لوتسسمو فرشمو هلاوخ هنس دک« دنبفع تومسپ مدیایرپ و سس هاچ
 | لکاو نطبو رهط اهلالا هیآنآرقلا نملزام# تیدخا ق وتر هل بیش هب یل اعو حفر لج نالوا عالطتا

 الا یدلوا لزان تیآرب نده نکن آرسف قمی هلع ةفرعمم هل دعصب دمنهیا. غلطمآپخ لکاو داخ فرح |
 ثعسقج هلو ماطر کید حر هو ی دجرب تافورحرهو ردلنشمیب یتطاب هچورپ و یییرهاظ هخوزرب ثیآ لوا
 هثاس كفيف بانرا هکریذ زم رونلوا تردامو هصق ندلجتو تععیوآ ہنسا هز كاجب یآ هکر دراو لو

 | فونکمو لج یرهظ دوخاب ردیموهفمو نعم دارم ندننطب و یو لت ظفل داره ندنرهظ كن هک ٹ پآ هروک
 فرطره نج اطب ورهمظو رد,سانعم نالوا نیفطصلا هدابع نيب و هللانیب بواوا قخییطب و یتساتتعم نالوا

 توذیا تسرامو نی هپ رع مولع یالطا عضوملرهظردراو عالسط عضومرنوجما دحرهو دو نوچ 9

 سفن رفضت نالا عضوم كنطاب و ر دکل" لیصصت و عبث یلاوحاو مولع یخیدلوا فقوتم كظافلا راشو
 یس هرتو لب لامع یلاعت هل هنزو ړم ام لع نمک اتردکل# لع هجساضتقیو حراوج باسعناو تضایرو
 تاس درب زو دننروژو یتوق هلینس هیت لعاف مساو ءاط دیدیشت (عنذملا) هنلوا رهط هنعالط او لوص هرزوا
 | روند همدآنالوا هاک و فقاو هبا هنر و رهاق لاع یوق یا ما طم لبر لات رونلوا قالطا همدارهامو ۱
 نیه با دلم ن ےک زہ نیا اولعتف اوعلطتنآ نوح متا له یا  هعلطاف نوعل طم منا له  یلابعت هاوق هو |
 لولا :انب ىلع اطاف نون کن و ملط تاعاج أرقو ما طسو ف يا میا ءاوس ن هی رق یآرف نسل !علطاف |

 نوعا كرد ةبنسكرو رظألاةغادا عي هيلع علطتاذا ةعلاطمو اغالط هفااظلاقب  ندهنتسانعم كليارظن |
 یبهنسازب (عالطتسسالا) هیلا اهضرع اذا لا اب هعلاط لاقب ردهنسانعم كمروتشوکبودبا ضرع ییفیکو لاح |
 رد هنسسانعم كیا یاو علطف هب هنسسنرو هب بهذ اذا هملطختسا لاقب رد هنتسمانعف كلا كمردک
 | بق تناط (عامطعاو) هاتف (عمطنآ)هرمانمهیلزرب یذلااعو هدنصامرظناذآ نالف ئر عاطسسا لاقي
 هیعامطو اعامطو اعمطهیو * شلاق عبط لاقب ردهنسانعمتلبا صرخ هي هننسننزبهدینزو,ةیها زک (نیعامطلاو

 دنعزد عاسطا اجب روناوا قالطا هتب رادفولع كنس هفثاط یرکسع عبطو هيلع ضرچاذاعنالا بایتلا نم |
 مسهقازرایا مهعامطا دن اذخالافب رونید هنبراناقوا قج هلآ هفولع كنىسەفاط یرکتع عامطا نیهبلآ |

 هراکممطو صد رحردرافصو هدشزو لجر ( عطلاوا هدتنزو ل چ( عسل او)/عماطلا) مقازرا ضرق تاتو یهوا
 || یک ت ابحارولک ع اطاو یکی زاکسزولک یعا طو یک اسلع ولکءاعبطو یک ن ول رولک نوعنطیرلءهچروشد
 لجرا عط لاسقی :زدقلوا لوب هل مط دارم کرد هتعسانعم قلا راکفبط كه دننزو هعاضف (ةعااطاا
 | تج رخ هکه نروناوا لابعتسا هدینوخت ماسقمو هر وکه تنال كحراش عنمطل اشک اکاذا سمافطاابلانم ةعامط ||
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 حاط لاق ر دل عتس-هتسانعشتق هقچ هل کاسکو و اهدضقازا هذال علل لاتر پل تسمه سانغم كلا

 || ةد دز زدم هد زو لازم عاطلاو هد تيزودعفم (عل طلا هالعاذا عيارلاو لول بابا مع ول ملطو
 1 عالطالا) رد هززوا سان یقه هغي ەنى اند غول عضو مرا رولواناکم مس آو یدناوارک هک هتن |
 | یاس یار شال ی ید وهل رسک
 ۱ اک اوتقاو ۰ هب هزب : رر ںی هلگر وهجالط dd رجخاذ|لعلاملطا:لاقب ی ردهنساتنعم قاوارهاض |

 اما لاقم رقت متی هنلیساسنعم قفص وقال شدت خال سکپ یا عطتملطا لاش | |
SEDE 1۰قواو یدسااذا انرژی لا نم یی هر  

 سو و اج(مناجادا يارا ماطا لاق ر دل تسون انعم مکر توک تقوا 1
 سام راهم اانا للبارابمظا بوخنآنتزازهمداربو هلعااذا هعلطا لا |

 2 ۳۲ lL دما لسا تولو | تقاو ةدنبس رت راد لاعتفأ لبصالا که لب سك ك نهاد شم یاطو ك: هزه |
 ۳ ی اتیا الع نالف غلط لوقت ردهنساسنعم لک ەق ن راست ۲ اوةلعاذا

 داب لع غاظاا لاب رد ةف سنعه قوا رخو دا5 ەنى ون ملال هنسنرورذدراو ید ندناب |

 او هان لو تم ابن اله ملا دمت ساس لمس هرب رو هدنع |

 || نرم اچ ت لاغر دەنا م كامزوکب ولو ار ظتنهبهبتستر وهلعاذا هحاطت لاقنرد هتسانعمقیلوا

 لا د برر ا نار تنوار فرا کر علطت لاشه رڈةنبمانم كب دوب الص او |
 زر هل : تسانعم كاال وضاضاو لخ دا هلکا وکفرح تورا نت هصیقن كنمالکكمدربو التمااذا |

 | له علط ام سی قنا تجر وم زومط ییباغآامرخ یبنوب (عیاطتاا) لمالکب مت" یا كغف علطت الجر |
 ۱ اف رە دینزو علف (نعاط )۰ لداذ] یکتا اطل اش ودهن سامع یمردلوط یک و او هعلطجرخ اذا

 هتفلطاق اید ل اقل رولوا ق الطب ةر چو هزاوب لوق لیعرونلواریغت لار دید ندنوبدکر دردصممسا
 کیو قبلا ءارو عقوانا علاط مهس لاو پنید قوا نشود هنستهقرآ كاشف علاطلا) ههجووا

 | و رولغاف غل ام هدتسسن زو دانش ؛(یالطلا) لالهلا یا علاضلا :علط لایه رونلوا قالبطا

 ۳ ۱۳و ومالل بچ یا دجال اع الط ل جرو ابا عالط
 | ةدننزو سلفا دو رونید هک الب پرص اکردیهچن کا هشت ابن هدارون نومالا لاعم مود یذلاو دارت هدوحو
 ی دوس ها تسکو بدل ع الطو رک الب لمزا ءانتنل ع الط نب روشی هری سکو هکردیعجب لدن
 | نافرعو دژ بولوا هدونزآراکق ون سمیس هر زق تاغذنلاب هد هب هد لاوحاو روما لا رب راب رر دکید

 رولا لاک دهدآ نالوارهاق هب هلکشم طاضو .لاغ ب۰ دی دشروما هلناع ناو یر تدوجو م هرثکب راجو

 1 زد سکن راز ا دانشاو دصق هةروما یلاعم اهلك ولع استاد بوبلت ۹ باکتراو لّربت الصا هي ةسیسخرومآ دوخاب

 | کنج فرخ هرات یا فنا ملم شیب اف زدهنتسانعهرا دن بخ كناط (علطلا) رارداهیاک
 ایم 5 سک لصا فولوا هدنلکبث العن درج شیفلقابق هبوب یر هکرونید پرو بارون
 1 ۰ قر هیگرت روند یزفکه نغوبق هکر ولید انشر ناقج ادا لوقلع دولوایرویبس یفاو

 :طولوا تچ ول هسبایشید مزتتزکا (ججلو ای دیشب هام که ارید ضیرزغا هلغلوا ضا نالواهدنلخادو
 | تب قند هلکناو رولوا نم هکازترت باغباو رولوا هنسبنرب یکتسض انا بولوا شع هسیاكکرارکاو
 90 ط مل ظا لوقت! نمو ون بھ ن ااا یم ید ون عالج هلی رممک اط ( علل اردا

 ۲1 عطا ننرعن ل لائق نونلوا عاظن بولیقاب هب هنسبسنرب ندازوا هکر ونبدا سکوی لوشو علطب یذلا هرمایا

 )ملط: نک لوقن رد ةن مانجا انوا باجوا منم علظب یزلا شل ا ناکا نم یا شبا داوپب یارو
 چ رود هضرانالوا ا قاراونوا زود بولوا قبا نهار طاو ردنا هډ هلنرتمتف هداسنعمیکیاوب,هّیحانيا

 Frere ریسو نازو هنتسانعم هبخرونسد هنا لو ؛ق دود هب ابا ول هبي ا اج
 طى ژلیا هوش |عاللط ل اب لوید هلا تول ط) كن ةا او هدننزو باک (عالطلا) یار هلایا |

 از | روند هتک دیار ظن فرض نمو نی ملظت قو جب هر متلمسازب هدنترو هم( هعلطل | )*هدینیزو تتکرولک

 | ROTTEN اما ك نونلوا قالطا هيشفک نالوآیهتشو لایم هنساوه تیافب لیمو
 | نج هیتر ا لبیک ومب یا لا عاملا كم تناکاذا ةحلط ننه لاع رولوا هدنپسوزرآو
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 || هدزوا هقبلخویخرتو منا یا طلا ڈنه یلع اساخ یل لتا لاک لوقت زدنتروضو شقن رم شملصابدارم
 | یک ی کرک تنسف (عیبطت) بلع لب ئا لوهصلا نع یمن لع لج را عبط لاشي رد هتنتسانعم قوا لوح
 | ءانالاعبط لاقت رد هنسانعم كيا تّولمو را درع ییهنسنرپ و اهالماذا ولدلا عبط لابقب ردهساتعم قهردلوط

 هاطعا لقب رونی هبهنسُ یسولطهب رقو ل واو رونید هتم زب لوک هلکچ ی وصل رسکتناط (عبطلا) هاذا
 هنسانجما دص روند ەن ەل ۇق هاو رويو روند هرهن اقلطعو ردیدآ كصوصخ ر پر و٥ المیالنکلا

 ندا هوا فیل نهو رول چ ابطا نیر راب ه هجتقف دو رتد ھاو دروو |
 رد هنسماسنعم تاهلر ڪک هلنشهف ( عیطلا) رولواثداح هلکمروس هربرب هکرونید هنهسوورکق وج نالوا یشن ||

 لابو ببعو نیش ذانالفمطلاقب ارد هسا غم قوا بویجهو سنداذا بری نماعبط نة بط ناق
 كناب ( عباطلا) هيلع ءادصلارک اذا فیسلا عبطب اكر ومالامراكم ف ذافن هل نكي ملاذا لو هلال .مبطت تالف
 رولو هنسنعم هب عیطبام هروکه نف كلاب روئید هب شلغاد قج هیات نوعا ناشن تر هقاس ةوکز هلی رمالک ید
 هنیطیا رمالا ناعبط اذه لاتقل یتدیا ندروماحلصالا فروند هنمومرهم هلیعط اط( نابعیطلا) یک اح

 اه بم

 لا قرون, دهنتفرح قلبجاب قة دننزو هلاك( ةعابطلا) روند هنابب لق هدضشتزو دا دش (ع[تبطلا) همتی
 ردذوخ ام ند هداموبهعابطو باک مطا هد ناخ هه یاس ةناتسا لاح ةعابطلا هتفرحو فاس ی ع ای طوه
 هصنع" نالوازغا ا يو راند هسکرب هل تهج هنضةنو بیع تولوا انو هدولاو میتاو قلا هدننزو فدک بطلا
 || كجوكنانرهزرب هدتنزو روئت (عوبطلا) ةءوس نمى يال سن د هيل قلم ید یا عبط عطوه لاق ب روید
 (عیبطلا رد رلکدیدهغرفص هدیکرت ردنا ان درد كب غن درضا هکر دندنسنح هنکن اشا هرراوطلوق لغز دبد
 یل عضو تولوا هبکهکر وند هبهقانلوش هدننزو همظعم( ةعبط ٣ ا) رونید هننزوا كیکسچامرخ هدشنزو تیک
 رد هنس انعم لزملتعیبط هد زو ل عفت (عبطتلا) لایق ىا طم قان لاقت هلوا شعل هلل وات رفتم

 (ةعسرطلا)التمااذا ءانالا عبط لاقت زد هنسانعم ق لوط یک یر کب اقو مقالخا قلاذا هعا طب عقطق لاقب
 | اودعادعاذا لحبرلا عسرط لاقي زد هنسانعم قجاق بودرکس هلتعرس كب یشان ندوقروقرب هدشزو ةجرخد
 دونیذ هیصکت رغ و ثوت د هداشزو ربما (ب رطلاو | هدبتنزو فتا هيچ یاز (عزطلا) عزفلا نم ادیدش

 هل ته (عزطلا) روید هصنخیراع ندعفنو رخ بوبم ار هشبااالصاوهلةربغالیاعب نطو عرطلجر لاقی ||

 (عزطلا) اهعکناذا عبارا بابلا نم اعرطهش راجعرط لاتق رد هنا نعم كلبا عاج یکر تل هدنطقل مسط ||
 بویعشا هکتچ یهابسو اهسکناذا ثل املا تابلا نماعرط ةأر عّرط لاب قب ر دخلة دنظم مسط ید وره دت زو نم
 هل بن وکس كنبسو یحف كناط مس طا1) نفی لو دعقاذا یدنا ع زط لاش زد هنبساتنعم كلبا تک هد

 رددنسانعم كنا تح ایسوریسو اهسگناذاثلامل بابل نماعسطهتنراج عننط لای زدن ساق کلا ع اچ
 صب رحوعساویا عسطعضوم لاسقبرونید هعساوغضوم هننزو لقبض (غسبطلا) بهنذاذادالبلا قسط لاقي

 تعفنمو رخ یو قلوارسنربغو سومانهسکرب هیت (عسطلا) صب رخ یا معسبطلجر لا فی روئبد هراکعمطو
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 [(عیسطلاو) هد زو فتک (مسطنا) عرطیعع عبارلا بانلا نم اعسط چرا عسط لاق رد هنتساسضعد قلو |
 ]| عطلا) قذاح یا عسطع داه لاق روند هزوغالوق داتسواو زوا هدتنزو بن «(مسطلا)ردرافصو هدشنزو ریما

 دفدف (عطعطلا) هسطاذا لّوالا بابلا نم أعط هعط لاقى ردهنسانعم قالب لد هر دید نیعو یخ كنا ||

 || نکردبا لکا هتف هدننزو هازز (ةعطعطلا) روند هرب نالوا یلقاروتواو دود ٍبولواروقح ندنفارطا هد یزو
 عواطاا ما الا توصةباكح ىهو ةع طعطهذهام لوقترد هیاکحندیدزقاجن ندیارو عط هیکد کو د یاب هد

 هکر د هنس اطعم كلتا روهظ شنوکوزدلب هدننزو لازمه (ملطلاو) هدست ؤو دعقم (ملطااو) هفتن زو دوق ||
 [عولطو) هظاذا لّوالا بالا نم اتعلطموتاعاطنو اعولطسعشلاو بکاوکلآ حاط لاق روئلواربعت قع
 لاقب رولوا شابا ظبط هل غوا عتسم هب هنسنلوا هک اب وک دل بعتس» هنسانعم كاع واوا فقاو هب هتسرب
 لوالا بالا نم اعولطانیلع نالفعلط لوقت ر دل عتسف هتسانعم كله قنسیاهک نو هلا دااعولطرمالا لع علط
 مبنع عاط لاق رولوا دض هکرولوآ لمعتص هنساشعم قلوا تئاغ هلبا مو جافو سه یمیانا یا تلاقاو
 تخلط لاقب ردنبعتسه نان لمرولب یراخو توزاب یراشبد تافعوخنو ردهیف روظنم یادش نک باغاذا
 ینجلومط كنامرخو اهغلباذ مضر ا علط لاق ردلعتسم هایت با شعم لبه زب وایم اش تذلاذا عصلانس
 تع زعو دصق هني راد یفنکه سکربو هعلطحرخاذا لا علط لاتیقیاردلبغتسمهن سانعم كر وک بوق

 سس سس تست

 ا



۳ 

۱ 

۱ 

افطا یک رکی توهش هروک كنسهخوز هلغلوا هجولش ان مدآ یبحاص نامانیو تور هکددو |
 | نادنفیدلواردنم هب 

11 

 أ

 CC e سس سس سس

 ]۱ هرافعو كلم یسهلوقم تالتفحو هیالرتنالوا زره هلغ هدتنزو هر
 وک تاع و هدتنزو لاخزژولک عایضو هدتانزو تنعزولک م حیض ی جت ندلکدزاجلع د ةد وضو رد هعربض

 "زی زدزتفت فطخ طلاق لو لذا ضزالاو كغم لغم ضزاو راقعیا ةرمشکه عیض هللا هتاف
 "ی 8 ار ذهنضو رازدلنان ات لنا هدضرخ نذغیضو هینبح هصرع یرامع قرف لها صعب هحزکرهعاواتع

1 

1 
1 

1 
1 

1 

 د تاعاضو ك تفرح یا كعیضام لوقت رولوا عناض هسزایا تسرام هکر ونلوا قالطا هنتجانصو |
 | لاتقیردهنشاتعم عادصو عیط هد تنزو هکلهسو هب تن شبع( هحرضلا) كنراجتیا كنميضلا ةلوقت
 ۳ ازور ملات روا یچعردص مو ناکم من هغیضم گه همی اکو اش مای یا ةعیضحودعطمرادب وه
 ۱ 1 ETS لفرد ههر ولزا زاتتعا عفاشفو ناکترمس ەرۋ ارات ھا تفصردنی اعم
 ۱ 1 | مزه نمک تلمرمه(ةعاض اضالا) هل عضم یا لامل عایضم لجر لاش رود ےس تابا عیاضو فلتقوحن

 ۱ | هعایضتشفاذا لجررا غ اضا لاتش ردهنسانعم قلوایحاص هلالماو زافع قوج كب قیسهلوعم الرو تالدعح

1 
 هان ماا لای ایشتفرساثنعم قاق داضو فلت لکل بال امھاو زوضد هدنظف> یهتسنر و ككا

 ]| نا تعّتض فصل للاهنمو هعاضا غ ردهنشانعم قاق ی اضو فلت سدو (عیبضتل) کم

 1 ]| نلضارفلوارییغتندنءضو لانما از ز هسرونلوا تاطخ هددهچو رک مز دقنزهردروشکم ی ۹۳ هلغلو | هثنوم ب تاطحخ

 | ققكإ اتجوز نکا تتوراو را نوت چکر هرزوا یوزر زر !هزکضددیقدلوا !عفاو تفنابم هرخالاب تویلیا جا نما
 ۱ زادوس یاب های نخ هبزا دقمرنوکرب یدل یدلوازاتف فرم زط فاو ترور ضهدنصوصخ شرعت هلغلو !اونو
 ۱ وقر مالو زد ههکد لتاطعتماو لاس زا مدا هنلوتایو نبلاطلا لالةلةمابلؤا نکمکرادتهلمجورب هیولوا
 1 جلب وخال ییشهحوز مان دونعندنتعاجج نشیت ت هسک مان زمرهنب دّوسا هدندنع راضعب یدلنا دارا

 1 تقابل تزشاغم هدنرانش یدلیاحوزت نوناخ رلدر ندنوق ئدنک تودبا قیلطت هلیبس هارکتساو

 ,شناهز وب مره هدکد دلبالاسرا مدآ هنف رط نوا ح وزت وند ردەفراع هقالخا ین ونان کل واهن بودیا

 بل" تىب نتبضقد# انلصو بلطن تاشتا + نطشلاکض نا تقلع اذا تح یک یدلی|باوج

 | دونزم لشمرو ید دید هلی وط لحن طشو ردبطاتحملوهمج ندقیلعت ی ظفل تقلع رولوا حوتفم ا هروکهتاورو

 || دتنزو لعفت (عضتلا۱رونلوا داريا هدنقح هسک نشود هنیدیق ییصحت « هارکصبو دنیا ی هدندنیادارم
 ۲ || دنبال ییناعردنداتلا(عیاضل ) عياضلا) حافاذاكسملا عيضن لاق زد تانه ق هليا هفارطا د عار

 3 | (ةحیبطلاو هدتشنزو عبن (عیطلا) دل اءاسطل ال اب . بید بیا صدر دن دن رنع جرا جراح عباضلا او

 ۱ لی هقیلخو تشر کرو شد هیمبجس ینییدلوا زوطفمو لوبج كناسنا هدسنزو باک (عابطلاو) هدبنزو
 | انجو رد زلرد + هدناصاوااوبو ناسنالامیلع لا ىلا يجمل یا عابظلاو ةعبطلاو عبطلا ع ركوه لاق

 | ولو اخر وت اشو برشمو رعطععانطو بولوا هروکذ دیانعم هعیبطو عبط تغیرات دلیا قرفیعابط
 ن :ا نو تشد هقلخو یوختنالوا رفتسمو تبا تویلوالئاز ٌدعلطا تبح.نموا هداعلا ثیح نم

 APRS كليا ن وصن هنر وص ر یهر عبط .هروک هثنانب هدرناضف كوه ردذوخ اه ن ندنیشاستفم

 ]هک یفثلوا قالطا هنس لوح بهم كنان دهب رولوارصخا ندشقنو معاندنشنیپ ییکدکس عبطو ےھارد عبط
 | ناقْیسهقیلخو شر هرس نجت دوا شفنتمییعب ندنشقنت لب امهر وص هداع)ثیح نکو هةل ا تی نم كاندناسنا سفن

 || هژلنآنلاعت ق> هلا هزوکد مفش الم یرلکدیدءاوذلا هفننطو رانلاةعيبطو ردبلغا هد ا نوح نمنکآ ردنرابنع
 | سختی ال لاقب ردهنسانعمهعنط ید وبهدنب زو حاص( عاطلا) در ودر ادعندح |: مک یراق لاو[ فبكت هلعا بیا
 | ا و زد لمان كمل رهن ةو هدشنزو عب (عمطلا) ردشعاوا قالضا ةغل امو ةعيبط یا١

 | قب لا چلط لافب زدترابع ندکیمکج لما ییهطزوع نیوتن یتسولمان قاب و فو متشاذا ثلاثلا
 | هرم لا زدنرانغندلکلادکس توك ججا کر ددنسانعم : كاش یس ەلوقم نوتلاوهعفاو تم دلعادا

 | ةا عبط الات ردفنیماتشعم مان سلوق تللموجو قاتنحو پوکو یسد ندرزماحو هکسو هنفن یا هلعانا

 | متسدیک شکر و اهالماداولدلعبط لاق ندای هنسانعم قمر دل وط لب اوص یاقواس اذن طلا قم
 ۱ هنس هعيصولاثم كنهنسنرب عبطو اب رضاهنمدیلا نکمادآ هافق ع لانسقپ نیلیعتس# هسا هم كم راشو اش

 | کددهنسانقم متشو فو هان نلع یا اذه مبظت ىلع ۲ ات لوح ةمرونلوا قالفطا نکترواو
 مس

 أ

 ازم



 | هدننزو دا دشا (عاوضلا) رونید هنیزاو] لشوقروک ذم ۍراکب ید عوضهدنزو باغ جاوضلا سنین یوق

 | خف ترام عیضلاو) ددراج هلپرسک دامو هدیننزو عب (عیضلا) هک تل همتا ىلا هبحنانج شاش وا ||

 لاقن رد هنسانعم كک !هفرظرب ییهنیمنرب هلی رسک وزمه (عالضالا) ردهتسانعم هعولضم دینا 2 3 ۰

 هو نالوا هلورتمیرب ضعبو جوین یر ضعب ج للا عن تحت

ERرونیدهب یراتعساو یعرفو ردیدآ عضومربمدننزو رفهچ (عفلض) هعالبص ال خلي تج اتروا اعیش  
EOE.هقلحاذا دسار عفلض لاق رد هنسسانعد اب | ارت هدتشیزو هخرحد (تعفلج) هاهرو ید یخ  

 | هک خدا عوض عوض هعاض لاقي ږد هبسانعم لار رقیب و بر طبضم پو داپ وایی هن تنر دیو عو مولا
 | قم :ارغوا هو جزا وکو و هعرفااذا هعاض لاق رددنسانعم تام ووقروقو قو روقوا هقلقاو

 | بملزهادا تادا !فیسلا حاض لاق رد هنسانعم قهلفرآ ن هت ادر غسو زبسو قاشا ذا: ةعاض لاقي ندهن لان غم |
 ۱ :یسهحار هلع هوا تایر ۳ مبذول هارو[ .هقنا داوخزفرراطخا :عالاعی ندهنسانعم نایب نغا سیار شوفو |

 ۱ .ییلاد حب اغاز کو نو - نینلبا يشل :تللتکوب تک وه از ترم نیناقل رخاذا كسم! عاض لاهن ردهنسانعم قابا هوارطا |

 | غاض لاقت نجات یا ندقلفا قچوجوا هتلیهاذا نصخلا جلا تعا لاقي ر رد هنینانعم کلک اهفرطر |
 ۱ | قلا .هفارظایتیهصار خلوا كير هنسدول هار يوب هبتنزو عفت (عیوضتا

 ۱ ۳۶ وضن لای رو هنشانعم ی ندقلعا ج وجو ار ترهسناف رب

 | یمناو یرخوطهنباناقر هیات : ينارادانف نوما قلا عند نغا كنپانا یسبزوابشوقو ءاکبلانمرّوصت وطنا تملا

1۹ 

 | لج لا روند همدا طانمو ویب یراید دوخا شیک RE اویل لغو یم ولار
 عیلضو .ردبوتذمی رفصو حود غتعسو برم ادناه فص از ناسا مظعوا همس ووا هوشی ا منل میل |

 به یکی راچوا هخروبق نیاید لو قلع نالوا ظیلْجو دیدش (علنضالاو رکذیم کرد هنیم اعم هعوبض»
 ۱ علتضاا اب همش هتسوا طالع دیدشيا علضا لچر لام ,هلرجم دابر د لبن یعچج روید همدا نالوا هیج رکآ

 هاب لوش,( (دعولضلا) یوهلاب لث ایا .علوضلچر لات روند همدا ل ام هسوهواوه هوای قوي .عوضلا

 وو | دعلوضلا ) ارد د عیلض هلوا لناجهنییغب یرارب باس هلغلوا,قلب رغوطو تاب کا اچاچ هدنچعاهکروس
 ج

 ییوکه همش و لقتمیاعلطملجت«لایتیدونلوا قالسطابکو یه رغآ هدبشزو نسج لار مااا
 ناپسیلوا لمصت» هکو ی رغآ یر هغروبقو هيلع یوقیارمالاانهل علضوه لاتر رونبدهمدآولن وفولجوک ي
 | نيالا (عاط ضل اد لج العا عالضا یوقنال یا ملیضمهب ادیاسقب دنیا کوی |

 و SATE دهیاصن ولت و قول جوک ناب بوک هنسنرب دوپ ردلع ام سارد هدننزواز اسقا |

 يوللا علت لا ند هن ما نهم قعفهدنتنیه هغروبق سفن كشاق هحالا ناخب (ميلشتآ 7

 | لوبلویز , هضعب كلو هضعب میس, دقا ناکاذاعلطم ,پول ناطق .رولوا مدنزرط هخروبق قالادا قلا
 دو لفت( ملتا طط ریا عات بول فی روو الط فسا مس هنوز

 نیت لاقي ندهتسساسنعم قلوط بوجا یوم ردقوچ راو هتفلارا | هعروبفدوخا :قلواولطم

۱ 

 "ه) :اکبل| قمرا وضناذا یل |
 اذا كسلا عوض : لافي قناع |

1 

 فک هدننز رو غو هدرز درمص (عوضلا) قزل همت !یلامیخب انج طيب اذا خرفلا عوض لا تینا |

 .یعماوهدعطافناهر اپ اهر وبا رسک داغه رولکناعیضو عاوضا یعجایدیدزدشوقر مش و خوار میش هغر |

Eنماوض یا عباوض لبا لاق اوز وداود بیرونی تنی یا : 

 واوضدآذا خرفلاو ییصلا عاضنا لای رد هنسانعم قمراو یرهوط هناا ق رها بو دان وا ندای قلآ

 !تالهاذا اعایضو عضو اهضعیضب يشل عاض لاش ندهنتسانغم یاو ا الهو فات هدایتبزو عام( عایضلاو) ۱

 ۱ اله راس اذا یشلاعاض لاشرولوآ هنس هادم عياض کر دل جتسجون تا ی لاق لنا لوز اوو :

 ۱ مه ها نالوا هنا يعم لابع لوق اچ وونلوا قالا هنل ایج لنیشک اهن و تالا عاب )لا

 | هل شک ادا تصا عایضلا) کد یساکرونیوا قالطا بش نالوا تلتمو لاو رد بما بیط هکر عایضو
 0 فی رسک لر لداض ( ةعتطلاو|(عیضلاو) هدنشنزوبزع (عیضل )رول نبذ هکت هکر دیعجب ان میاض

 اتل BE DAES EE ناک اصایض ت فال تالاف و لو مآ

 ەپ ا

 أ .Rp هوزونیم اچ رام ااا ب لوک تاور ایدی دود تنی وق یو نانر فاخر ا تب مدیا شوک ۳

 ضش

ers 

 ا رها نسا ۍښیزواب سوق لوو ىلغ قععوا ندنذعا قجوح زدواو لنصا که ناتزو ایفا (عایضنال)

 ی و



۰ 4 fA 
. amana : 7 . ۱ 

 || پولپ روبندکم روبه دننزوهجرحد (ةعکوضلا) رول مولعم  دننةو ینیدنقوط هنغای ت هک ن اضب هنیرزوا |
 فیعضولبتو لیقتو نادانوناجششرولوا مسا ههکوضوایعا اذا هیشم یف کوضلاقب ردهنیسانعمقلوا هدنامزد ||
 | کرونید هلوناخلوشو ىأرلا فیعضلایناولالبقلا قج الا عللارشكلآ ئا ةهکوضلجر لابقب رونید هعدآ یًزا |
 ندکعروب یثانن دکءزکق البج قابا هدننزو حرحدت 0 هلواردیا لبا تهفرط کیا هلغلروب ندکع روب |

 | هدنزو عذخب لضلاو) هدننزوبنع (عاضلا) لقناذاافطا نم نکوضت لاقي رد هنساسنعم قلاق بوشلرغا
 هدننزو سافا ردملضا یعجج ردشوم روب رم ذغذلو رونبدولهب ه دیسسراف رونلواربعت هغروبق هکرونید هنکیکووکیآ

 تس دمه لج امف اط نالفییعب ةزاج یا علض یلعاذکم ه برعل لوقتو رد عالضاو هلبعضكلداض رد عولضو |
 ید ىلع دیو دحاو عدنصو دحاو بلا هک هی زدرآ رادباب هرزوا تفوصخو ر دغو روج اک قر هوا قافتا ۱

 كچوک نالوا لر هجناو قحا لوق ىلع هغاط كجو ک نالوا هجزکلاب هدننزو بنع عضو ردلمعتسم هدماقموب |
 هذهب الا ءادعاا مکن اک لاق ردب مون نیک لا رظن ال مالسلا هيلع هنا#تیدلطا هثمو زوئلوا یقالطا هغاط |
 نابهیرانعشد كفح یا بودیارظن هرا فکر کسع ه دن راقب مشت هنتسازغردب عي نیلتقم ء ارج لا علضلا |
 نیلتفع مهارا یناک هباهنلاقو جراشلا لاقنسفج هلوا لوتتم هلهجو عنشا « دزفعاظ یزهرقوبشا رس ۱

 ثواقو رونسلوا قالطا هنس هزاب هتخن هک رک او هجص هدنزرط هعروبقو ردیدآ عضومرب هد فئاط علضو |
 دوخاهرب یزکوب هدننزو نوبص ( عولضلا) هنم هر یا عبظبلا نم اعلض تلک الوقت رونلوا قالطا هنیل دزوب رافو |
 قد رظلاوا ضرالا نم ختا ام یبهو عولضلا كلس لاقي رولوا ركوب یرکآ هکزونیدهنب رالوی قلشاط هرات |

 لا مضو نابصیشلا نب علض_ردفورعم موبر ندب رع مال هلیسس هینب هیت (نیعاضلامو) ةا نم |
 کا كنمسصءودداهگ اخ فلنخ | علض ردیدا عضومر رب هلیحو هحوتفع یار ماجزااملضو كلامى: علضو |]
  ۱هصف یرلککو لشب و تاج وکه کر دیعسا قلاب عونرب هننزو هبنع ( ةعلضلا) ردیعسا افمتهزوکرب رولیصاد هنسةغروبق |

 اهل تم شنا ماض لاقب ردهنسانعم تلتکآبویلب زو هفرطرهنسنربهلنئوکس كمالو یخغلداض (ملضلا) رولوا
 كةن و راجاذا هیلع علض لاقیردهنتسانعم قلف مسو روج ههدآربو فنجو لاماذا تلاثلا بابلانم |

 ردلتسخ مت سانعهاوهوتبحو لیمو هعلض یف هبرمضاذا (الفعلض لا ردهنسانعم قمروا هنسهغروبقوکبا أ |
 قعرقح الكت یک قعب_اهعع اهعلضناف ةكوضلاب هکوضلا شعتننال لثلا هنمو كاوهو كليم ىا هعء كعلض لاقب |

 نالوایراداوهیدنکد ی ز نکیآردیا همص اع هلباو رع دی زالثم ردراکرد یبحولیم هش رب یرب هکه شود هنسادوس |
 ند هک ق ج هلوا نیغم هکمصخ دارم رونلوا دارا هدقدلوا هدنددض كم با طس وت هش ز هناپم هنوکے کح یرکب |
 بر مدنضرع» عم ندکلیا نییغت هندأتو عفد كن هلوقلوا یر هدازمارحو ءاهفس تانکر دکعد هلبا تناعتسا |
 رذفلواهدننزوحرف ندعب ارتابنالوا ساق هدنس هدام عملض نالوا هنسانعم لیموشا هکرایدیدراضعب زوئلوا |

 ند هرکص هنسنرپ هدننزو عنمعلضو هدننزو احرف حرفرا یداعلض نالفملضارب ز یدنلوا ناکسایمال افیفخت نکل |
 هلباوص  هتغلارارا هغروبق دوخاب قلواولطبط ناق هلماعطو جوعاذایشلاعلض لاقب ردهنسانعم كلرکآ |

 |(علضلا) هعالضا ءاسل اغلب ىح اتروا اعش التمااذا لج را ملض لاش ردهنسانعم قاق بوجا هليمجو قلوط
 قع قیلخ هتسفوو "جوعااذا عبار بابلا نم ایعلض فیسلاعلط لاسقب ردهنسانعم كهلپرک ا هنسنرب هلنرتعق |

 هدفلمال نوکسرزواوا سا هننسانعم كلب رکاو جوعا ناکآذا یشلالض لاقب ردهنسانعم قلوا یرکآلصانع |
 كنه داسرک دصو صخهنغابا كن هود علضکرایدیدراضبو نیهجولاب كعلض نيف ال لوقتهلمو رد |

 ةوفیا علض هللاقب رد هنسانعق ت وقو روز هلنبتتف علضو ثلاثلابابلا نماعاض جام ةقلخ نکی ناو | [| ناو ذلا زنا ةل زم هیفوهو اعلضربعبلا علضلافت ردقجهلوا قمسعا نانلوارببعت كم هکی رد هدنسهباشم یرمن

 زدنا نهم یکی اب یّساف كنولسجروب هکر دل كنولجنروب نیدلا علضو روید هکمرتوکب ونلکوب ییهنسنرغآو
 | یزکآ ینو روق عن هقلخ «دئئزو فنک (علضلا) ءاوتسالا نع هبحاصلیمییح هلقنیا نیدلاعلض هدخا لاقب
 || رالفصو ندعجار بان ول و رونلوا قالطا علض هود نویز وبكر هکب بولوا هج رکآ لخیغایالثم رونید هثبشنالوا
 كناویحاكمدازب هدننزو هعخاعس (ةعالصلا) روند هیدن یرکا نالواندفرکصردلعافرمسا ندشلاتباب(علاضلا)

 هعالض سرفلاو لجرااعلط لاش ردهنسانعم قلواولت ّوقولحوکی سیدنکب ولوا کو نیثم یرهغروبق |
 ردعلضیمجج ردفصو ندزو زم یانعمهدانزو ربمآ (میلضلا) عالصالادیدش ان وق ناکاذا نیما بابلا نه ۱

 اولا بلغ قلا ماتیامیلبط سرق لاق روند هنآ یوق مات ىس ین نبلاف یر هضروبق قوج یراریکسو هلی ادا
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 ۱ ارذنصو یدو هلن (عربضلا) :یدنلوارکذ کسر هدننزو فتک ( ع ربضلا) انمیانیتعتعب عرض |
 هل لو وکار وتد هباسط لوشو ردعج مینادار فکر د ع رض قد جو روند ماع نیو نیت

 روند هغجوحج مروجو هرببخ دوخ تلجوکو ودعلا ىلع وق ملاذا عرضرهم لاش هوا رارخ عم هیغ ۱

 روند دغچوج هرخ كجوکل وقللع هب هنتس كحوک ابفلطحو یدنلوا رکذ کروند دیسک لذت (عراضآ

 هسرف هب ع نفس لان ند دنس لپ م ار بودیشاوب قآ ې دوخ اب شکرس هدننزو عرف (عرضلا

 لاقت ز ر دهن اعم قاچ تولک هب هنر نوناج یر هدننزو دوم (عو ضلا) هل دااداتلافلا باسلانم از |

 تعرض لاتشب زد هتتسساسنعم قعشلعب هما دوخاب قاب شنوکو هنما هه انداذااعور "شلانه علا ع سا

 لاش ند هنتتماسنعم ی اج دیولک هیغغابا قفا شوک خدوب (عیرمضقنا) تیغ تندوا تباغاذا سلا | ۱

 gm رد هتسنابنعم قمتلعب قر هراونیلروغوا یکی کلن هټ هتسارو تیغ ث تەد ١ تباغاذا سعةلا تعرض

 هنهط ن فة يطا زا برا عرض لاعب اد هنتنساتمم كتا حطم ایان ات رمو ناغورق برقتاذا هئه ی

 | نم( اف دلردننا ن ناعاذار دعفلا تعرض لا رد هناا شلي 4 هکمشپ ماعط هدکلفوحو

 ثپناو لذم یاع نط هلاه لاسعب رد هنس ابسنعمربظنو لثم هلل سیکل داض (عزبضلا) ردیدآ عضوو هدننزو
 نون !هسکو مار یک تاب همه (عارضالا) توف قالا اع ری حش لا ردیعجب غ وارض رونید هبشناقر |
 ان الف جرالي دن یبانعم كابا رتق محو لیلدو هل هلن ادا الام هل ع رضا لاش ردهنشانعم كليا لام كذب |

 جاتجالا یدل ردکعد یدلبا خانو ات هب وس وا ىج ییعد ۴# مونالییتعرمضا ۍملب + نالا ونمو لذااذا |

 رد هنسانعم لگ دوس هنس هم هج دقم ندر مروغوطراوط عارضاو رونلوا برض « دنتقو ماتلاو لل دنا هیسکرب
 یمشل غي بوز او هتان هب هنسنرب ذوب «دننزو لعفت (عتربطت) جاتنلا ليبفاهنبلا لزئاذا ةاشلاتعرتضا لاقب |[

 قاب تن لوق لق قر اولی هلال دن ندل دو ناجو نافورف منم ب ر قتاذا هن ع فطن لات دونم انعم
 | دیولیکبن 6 وکو ةجخاغا یلط» ض لوا لند ذنو لهشایا یلایعت هللا ىلا ع رن لاش ردهنسانعم كليا

 ردد شاعت اته هدننزو عام( ةعراضللا)ضلقاذإ لاا عرض لاقي ریلمعتسم هنا انجم ق لاق

 | نیا و هک بعضا رو ی كانو هلب سبک ك بارو یھ كاتو دهل عزا كنان (عراضت )چر اشاذا هعراض لاش |
 وب عراضت لاما. تی دعا, هنمو رب دآ تاخاطوب هدنشن هکلوا لا ندو قلم نیک مانب بعون قلات قاتلا |
 روتیدا دمدآلل یو ما م طلاب هکر د هنس اعم عرابض های هش لغاف منا (غ یضتسلا# بصخپ ماع |

 نزد هک نالوا شر حو دشرویآرو رونید هزا ویجو تاستان :نو زو فيحضاقلط نو رازت-عاضعضلا |

 هدو طب الح( عضاعض) مزحو یآ رالب یاععضو عاضعضلجر لاعب هدننزو دف دف روند: نتدعضعض |

 كنيعو ی دات.( "منا) دولواعحوص + دنا ردراو زب لوس رپ ٥ دنزرط هعنصم هدشناب کد لىكى |

 لابق رد هتنهساساهم کلید عض نوجاكلبا ملعت تودرکوا !شاب لوق لع كيترکوا ,شاب ب هود یک هلی هشت |
 هر یاش هدننزو هرز ( ةع عض لا) ب بد اتیلعض هل لوع ناوهوا اهدا اذآلوالاتانلا نم اعضلماو ةقانلا مع |

 لل دو ع وضخ هدننزو لزژزت e) مطعضتنا) ضرالا یتخ هب دهاذا ءانبلا عضعضلاب رد هن ساتم قمار |
 رفتفااذالجرلاح طعضت لاسقب 2 و وقفو "لذو عضخاذا هلعضعضت لاس ةي ند هنتسانهم |

 هدنزو مهرد (عدع لاو هدننزوتدنخ ( عددضلاوإ هدشزو رفع> (عدفضلاو) هدننزوح رب ز(عدنتنط)ا ۱ ۱

 عدل كنارمشح دا نج نالواح طب هل زوطو یا نوت ز كس رهن نولوا یر "یرهن هکر وند هفت زوق
 جرد هلع دفضیدردمردرتالا س زغ هدنانسا علق الی الطیغا كنسي اوز دنا یم ناداتضعا یکی ,ءدلبا

 تنرلب رصو رود ید ی اراویلاعت هدنر لک ا هک ذا راوبلاغ هک ھتت هللادبا هیاب نیعرولک ی داضضو روک عد اغمض

 قلواادس راهغب روق هدننزو ی هعدفضل) رردبا هان ندکعدیدفجآ اشراق راد هنط+ ع بال فض

 لوشو روند هب دغن روق هک ه دننزو جربز (عدفضلا) ع .داغضلا هيف تراضاذا ءاملا عدفض لاس رد هنتان#و

 تدریج لای, ردنا عن منمندکع روب ۳ کت عید هر یغنرط لنعبتق تهکروتبد کیک ۱

 لجرا عذط لاقت زد تر نرلمسب هدشزو حفن(منضلا) فوج قغ ءوهو .عدنفضا سلا ارناف ۱

 قرلکدید لیففضو قبحلذا زا امن لاتشر رد هنس انعم م هطرمطویهجادا .ٌبلاشلا بالا نمت اشن ا

 یک قشرغآ هکر وہ دن هتلش4 كار او لکت یر لکدید نا دعاس هد شنزو هلاک ر( ناعفض)ا) نونند ەنەپرترۈناج

 يروا رنک نک تی غار اقلیم یران ع هادية راو هغع روق بورارصرو نم ت بت ثاینرولوازوا د
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 | لا غ وونلو|قالطا ثیغلا اضمهرر یکیدشود روم هل تس انموب روند هغاستبردیعجت یلعصطم ةدشنزو هغاقم
 | هدننزو هزه (ةعجضلاو) هدضنزو هبنغرغ (ةمصهل او عجاضلا) هطقاسسمیا تيخلاعجا طم ضوراتنا
 | بولک اد بوبماقندنر هک دونبد هندآ نکشواو لب هلبمطو یرسکهدانض یو دیصبطلاو
 .ندنلاالصا دوخابهنالوازمارب هنشیازکره كتهسکرو نمعچ هءرشطالصا بولوا مزالم هنس هاخ لق لع هلو ارات
 | دعجضصو عجاضلجر لا رونلوا قالنطا هضخخت نالوا نیا تک ندب 1 دانجو زجاع نکن شو رخ

 . | متسزچ اموآ نمزکآ ضم الو ج رخ داکیال تببلامزالوا نالسکعاتسطضال اشک ی و هو هه
 | ردك یا ءامصیطو ذعحب اض منع لاتقب روناوا قالطا هب یک و هنوبق ناوارف هددنزو ءار (ءاعصعلاو )| ةعح انضلا)

 ]| لوشو هنس اینغتیداولا بصمردقحبهاوایرب كملیکو د توقا ونص هکروناوآ ینالبسطاهنغاتب تاهرد هعجباضو
 ]| ذشتمقا ةع اض ولد لاسق هلواردبا ليم هفرطرب ندنخارغآ نکیاررفج بوکع ندنیوق هکر و هبفغوقولط
 هج وتو لیم هلی رسک كدا بض (مصصلا) رد اص یندیسانعم یدعتم هدنون اهلقتل بلا نم اهعافتراف لیم

 | یرلشیدلوا هلتساسنعوب رونی هه لئامكیهدننزو لضفا (مطال هلیعیا لا تالف عح لوقت زد هنسانعم
 تقلا هننوتاخو املنامیا هاداسشلا مهصا لحر لاف زونلوا قالطا ابال عض هفدا قناب یژغوظەفرظر

 | دكر هلی شک ك وزمه( عاجضالا) ةنأرمال فلام یا عصضا لجر لاقي زونلوا قالطا هنادآ نالواةرزوا
 | توکچ یرغوط هب یاسا ییهنسنرب و ضرالاب هبنخج تعضو یا هتعصجطا لوقت ردهنسنانعم قمرزنابهرژوا ناب
 | لاقت رد دن تمام قم اشوي بو دنایغانشا شاد یافولطو هتضعخ |اذا* شل تعجضا لوقت رد هنس انە كک ا
 قنة فاق ءافک او ردییکءاوقا دوخ اب ءافک هیفاق عاصبطا نیتضو رعلا نیو هضرففاشلتم ناکیا هقلاوح عطا

 قالطا هتلاخ یک فخو هلاما عاصعضا هدنکرح بابو زدنرابع ندشلوا فلتخ لب رجو عفر :اوقاو هلقورح
 ]| هززوا ناپ «لتنزو لاعتفا (عادیطضطالا) ردنرابع ندقمروتاب یمکر ع معفیفخرب هدننینهلادا هل هرکه کر ونلوا ۱ ۲

 ا د وچ ا جت :Ese و

 ا قر هبلیقص وغلا اغوف راقناوق دوصملا ی عاسطضا هدنعربش فرغو یدنلوا رک د که نن رد هنعسانم قاب
یف ع اعطضالادوعسم نیا هرکه نهو ردنراع ندقمردشیاب بویشود 5 نینکوک"

 | قصلبو ماضت.ناوهودوصل ا

 عوض لاسفب ردهنسا نعم قعشروتوا بولاق ندنرب هلکشوا هدشیاربهدننزو لعفت (مصضتلا) ضرالان هردنص
 ]| «دصوصخب (عیعضتلا) ناکلاب برا اذا باهملا عجن لاقت زدهنسانعم قمروظبونلک هدر ر ودغقتاذارمالا ف

 تعجب لاقت ردهتسسانعم قماح بولک هبو رغ شاوکو رصقاذا رمالا ین عك لاقب ردهندسانعم كلیارتصت |

ESE 

 | هکر دولعمهدستنزو عرف (عرضلا) هنسانعمرم رونید هنالبق هدننز ورفعج (مجربضلا) بيعمل تنداذآ سعشا
 ۱ | كن هقانردصوصحم هلته كنسەلوةمرغصو نویق لوق لع روند هنسهع كنم هو دو كناويح ولعنرط لاتح

 | يم هم هغي رضلاو] هدننزو ریما (عیرضلاو) هدسننزو ءارج (هاعرضلا) رد عوض یجب روند فلخ هنسهم
 ةآرهاوهاشلاقن زدن دیحاحا لاوئسندنرکدذ م كنورونلوا قالطا هد هز وناح یسلیواو هروکذ م ناوي نالوا وب

 __ || لوق لص زوتبد هنوایرلکدید قربش عب رمصو ردیدآ هب رقزب ءاعربضو عرمضل | ذیظعیا دعب عضو مینو ءاعرمض
 || تدنخیدلوا یودب و ثخ كب روند عیرضهنسی روقوقربش هنسهزاتهکر دنابنرب دوخ اب روشد هنس# روف كيوالوا

 || هوکر تباهدلوصنفعسو قنالوبدوخ اب هنج اغآ مسوعهزانو رونید هننککیت كنج اغ اهرخ می رنو زمشلقاب راوطاکا
 | یرلکدیدربضکردهتسنوب هدمهج لوق لع رولوآ هرجعاوص نامه بویلوا لصاو هضرا قورع هکر وضید هاب

 | تباثهدایرد رولواهحاردب ونانم تیا خب کر دیدآ تابنرو رولوا یمن ندشنآو یوبدب ندهشالو یبآ ندوراد
 . || بوبلواوب وقلوفیلص هیمدایو رونید عی رض هنشع روق كجاغآزهوردبااقلا هلحاس یتسیدنکهغلاسط بولوا
 ]| هجا یکراز نالوا هدنسسارا كبك هلباتاو اسهقیقروا زما یا عیرضلا برش لاق رونید دننالوا شروط
 || هتك (عرنضلا| .روسلوایرب یراهلاد کرو شد همزوا قآغونرب هلم لداض ( عورضلا | روتید هکګ رد

 ردهنسانعملآ ذتندنلابایو ندعبار باب ضعبلادنع ناکتساو لذو عضخاذا سماح او لاثلاو مبارلاتا بلا نم
 هدننزو فتکرولکع ر ضو عراضلعاف سا ندنلا باب عبار تاب زدهنسانعمقلوانوبزو فیعضندن ها بابو

 رونیدهندا فیقو فبعض هک رولک عرض ندصاخبایو هلا غفر ولکه عرضو هدتنزو روص زولک عورضو
 ۱ |دعرنو عورنضوخرضو خراضوهف لذو مضخاذا ثلاثلاو عبا را با سلا نم اهرمضعرمضو لج را عرمط لاقي

 موق نه نيتقفإ ع رو فشکک عارض وهف فعضاذا نیمایسنا بالا نم ةعارض لجرا عزم لاسفبو |
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 | هدنزو هبظعم (ةعبضلا) عاببضلا هتلك اذا عوبضخ راج لاتقيروتبد هناوبح شلبا لک الترب عوضللا ||
 | اهزدبص م دقتاذا عضم هفان لاب هوا روتلوریکيرلاوق بوقجو راا یمکو کن کرروف کرو تیک هبدقاز لو
 ]| هدعرمن فرع هلتیسانمو زدهتتبنانعم قم ا هوقو قللوق ییهنسنرب هدننزو ل اعتفا (عابطضالا) اهدنضع مخچارتو
 | ندنفرطلونم ییهطوف نالواهدنزوما هدفاوطنیح مدآ نالوا ولمارح !هکر دشملو | قال طا هدؤنهعم لعند لاعا
 ردنرابع ندی خر یروشآ ن دنزوما لوص ءارنروتکن دنسکوکب ولآ ندنتلآیقتلوف خاص بوروتکن دهقرا

 | داغی یبنلو!قالطا نوح بدلا قچآ ردفج هلوالوآ غاضص هک نی رتاوق هلننبح قاق نچآ ی زوما غا
 | کنم یدبیواهزاسپ چ هفرط دری و نعالا هطبا تنم ءادرلا لخ دب ناوهو فاوطلا نادر مولا عطا
 ۱ یعقوم نوب روند هنالنزیص ټکر |نکشبشو اببقیرابایو لوب یراق (ندمالاناعبضل) سمیالا یظعی و نالا
 یةومهبسا نم عض نالوا هدام لص ا کر د جم ردشلیاتیهداروب یشانندنوپسیرهوج هلغلوا یتماردم
 كشوفردوخا كجو ر هاتف لدابض ( عتضلاو) هدننزو رهوج (عتوضلا)ردیهیدن یفیدلوابسنا قلواغاقموب
 كوجو یضلداض (ععصلا) ردقلو  هعکوض نالف| پاوص هدنوب لوق یلعروسنید همدا قمحاو نوا و ر دعا
 سرا غض مو ردهع 2ی ړرغم رار دبا لی هماج هلکنا ردوا نالو | رخت ناغوج هکر دیم لوتاغ لینوکس

 نیافب یدرغوپ راقص هدرغو ی اوص رواواعآرم یزللادو اغا ون نکل ردیم | تاینزب هینشهناہت یراکدرد
 (عو عا او) م دښنزو نجس (عچ جار ديدآ عضومر,هدننزو نع( مج ) درون ك ب هدعاج اتروقتوزدیا زغوخ |
 عضواذا ثلاثا بابلا نم اطوصضو ایعص لجرا ععض لافب ردهتسانعم قعای بونازوا هززواناب هدننزو دوخق
 (ع ایت ال۱) بورغلللاماذآ چلا عع لافب ردلیعتسمهنسانعم قفلاص بودنالیمهبورغ بکوکو ضرالابد نچ
 هداض ات هک هلا هددشم داض (غاصالاو) ردبولقم هیاط نیت هک هدننزو لاعتفا (عابسطضالاو) هدشنزو لاعقنا
 قغاب هرزوا ناپ هدرانوب هلبلق همالیدابض افیفختو هابط یا ارد یخ د عععلازراضعب ندبزعو ردد هو تنولقم
 هرزوا ناي هد زو دعقم (عیجصلا) مع عم ععطل او عضو عییطضاو ل جرا ععع لاقي. ردهندیسانعم
 هدلب ر عمو لمح عضومیا كع باط لوقت یدنلوا لا هتسا هدر ناب لطم هدعب روشد هر جناب
 عج اضعاک او رولوا نک هدنآ کي دراو راهبت قلموق ضاب صوصخهنتعاچچ بالکن رکب اونم دنآ کر دیدآ
 عوضجصلا):ردونبانعم عع * ردناكم مسا ندعایطضا ليف تزاطو ىم كيم ( عج صإا) لاریدیخد
 هبارعا هقرفرب و هلو رردتبا لمیرغوطنناپرب ندنغلرغآ یلماح هکر ونلوا قالسطا هبهبرةولط کپ هدشنزو روییض
 نوهکب رک اویف یزوب نکجوص هلکنا رولو قالتطا هبدغوق شېکگو ر دیس كت هخ اس عساورب صوص
 هدکشودو تور وناب ندتمذخ رونلوا قالطا هبیراق نالواهرزوا تفلاحم هنجوزو ةعساویا عوصولد لاقب

 همدآر کف كابسو تبسسیرببدنو یارو امجوز فلات تناک اذا عوج اما لاسقی نوین هرزوا یابربوا
 بارو خيو قأرلا فبعضلا یا عوض لجرلاقب ردیمزال ما ونو لبنت هکر دذوخ ًامندنسنانعم تافغ ولو قالطا
 اما وا ام ةر کل طب یا عوض ةباصس لاش زوناواقالطا ةا ندیا ٹکر رغآرغآ هلفلواولطبط
 هفرظوتندنسب راو هیجان یعرت تناک اذا عوج قان لاق رونلوا قالسطا هبهقا نابلتوا هچزکلان دعمر
 قرکفو قار یخدوب (عوجضلا) لوحدیا عوج رب لاتبرونلوا قالطا هپوبقشغا یاب و شار وا یرغوط
 هلي نسک لداض ( هععجعلآ]) ردتعاجزب ندرماغ ىن هلبعص ؛لداض ( عوج )رونلوا قالطا همدا فیعضو تبس

 | هنسانعع فا هنوکرب هرزواناب رولوا عونیانب و لسکلا یا ةعصطلا هزهاملاقی ردهنسسانعم تالنکشو او كل
 هدننزو برم (ةعحبصلا) ندييتج سا هلاصتف ( ذمعملا) عاعطضالا ةه ىا ذععجلا نشحن تالق لای
 هکلتس نالواهدرب دنو یر هد دزو هفرغ ( نعهصلآ) ةدقریا هعصیقوهلاش روند هفمو وا توتا هززواناب

 لاقب رونلوا قالطا هک هت خؤ فخ هد هاب داو فعنضو نهویا ذعظ هیآريف لان رونید هکلکشوکو
 اما د كقلخ :اتهج حازمو ضنارمهاوارروتا هرزوا یاب ُناد آسان وئی یدک ل وشو ضر م یا ة هج هنخ|
 قالطا همدآ نکشواو لدتوارشک سانلا همی ناک ازا همه ل جر لاقب ردقج هلوا هک یی دلزاوی بور وناپ
 ردعیجط هرخآ یو زه روبشیذهمدآ ناس هلا نا لبا همنکرب هدننزورفما (میجطلا) رکن یس اک یک یت رؤ نلوا
 كنهردعجاضو ر ديما ةردرهدنفرط یا شا كنس هر ملس ی (عجاضلا) كعحا ضد ىا كعب وه لات

 || یعج دوناوا قالطا هبکو کلم هب ورغو روناوا قالطا همدآ ق او نولو رد عج اوض یعججرونید هنیزپ جاغروا
 جالا ددیدآ عضومر و روئلوا قالطا هراغاط تصر مج اوضو بیغلا لث ام یا عجناوض موج لاقي رد عجاو
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 9 بز 1 زتتمس تدتار هلال ت و واد مارو دس هتنرب دوخاب عضومزب عضو لبطاب یی انب

 هتبحا هفنکیف یا هثلثم نالنف عبض قوه لابش ر رد:ذوخ ام ن نا نم تن لوف رونلوا قالطا هنتس س هیاچ

 ۳ ۱ م ترض لاش روند همتا نالوایرغوط هلوقینعب هد رانا تانتلا قوق هدشزو لح( ةف.نضا)

 1 قو هنت انعم كتم رو یر هبلج لوقراوط دوب (عبضتا) مدسق نم طبالا تع ةمسلیمو

 | لب عض لا قیردمنسساضم قلوا ققرق هسکرو اهرس ق اه ءاسبضا تادماذا لبلاولیلاتمیض
 | ehe لوا لثاح بور ڪک هنسارا كمدآ ناتا هبا یش قدمت نوشروقو قوا هکر و ناو ۱

 ۱ | نالوا یرجاریکموخا یریظادیدش (عیاسضل) كمر دضق :ee و هش لاساذا االف عض لاش

 ۴ ۱ هل عض ناسلوا کد دوخا بروند هننالوا زدرکس یکن یکربد كت هرزوا ناب تیک یا دوش وا

 | ودیفشدحا مش وا هریذکوآ یرطادیدشیا عباض سرف لانقن ردکمرکس نالواهدایزندبب رقت هکر دذوخ ام |[
 / ۷۹۲ )الها نشوه لاشقیو یک یارجت روند یناعبض هدنتدست ردیدآ عضومرب هلی هی ةلیس هیئهشفت (ناعیضلا) هعنعاا

 ۳ رزق لوش خرا ا نوفز ٹن هعانضو ردیدا كغاطر هدنشنزو همان ( هعاتض )نی رهلالها نم لاک
 ۲: ات ارم لمح هدننقخ هلکلما لیبس ةنلفو قالنتطا ندرتسا دیق ییهسکمان یعاطق نالوا رسا كردن |[

 ۲ | هیهویشول قدیشاباداشاد هلتسدیطع دقانددعزو و دازآیموقرم یدیردن نیکلیا تراشاو داشرا هدننعص

 ۱ 3 ۱ ٍردشایا داشنا نتي ## اعادولا كنم قوم كبالف 9۶ اعابضاب ق” "فدا لدف قو وشااءاطخ هرهرول نم یماطق ی

ees۲ ۱ | فقومق انل عادولاكنم ناکالانتقرف لبعتمرعناانیعا "دوققردهیقالطا لاو  

 3 1 رهاظ یاضتتفالخو و ر دک جد نولو |قارف غادو یکی ادوبانج ار اس رادو هلکتسانعم لضاحرذهدنکس

 ۱ . یماع تشهعاضو ردشلوادف رغم نالوا حقاو هدربخ عقوموم هرکننالوامقاوهدادتبم قد مند اونا

 هعانن و اخ رهاع تف هعابضو بلطل ادبع قریب زلاتف ةعابضوردب رلکدد یربکلا ةعاضرشق ن

 ۱ رد هتسانعم كينسوکو یقییسروغب یعس ىق هقان هلزاه (ذعیضااو) نتف (عیضلا|ردندهییافکنیضح ن ناز
 2 ع > اص او) هرن دره ( عابضال) عملا ث دارااذا عبازا بالا نم ةعیطو اسعبض ةقاسلا تعبض

 Ef رکیز هخنرف ( ةعضلا) تعنض مه تعیضشساو ةفانلا تعسطا لاقت ندهنسسانعم عض

 :لاهتسا:ینم هدناوسن ھاك هروب نم *دامو هدشنژو یلابحسرولکیعادضو هل سک دال ض رولکع اض یجن |
 5 وگشو هلم طب یتشناداض ۰ (عیضلا) قیر بلاتطیا ةعبض ى ہے تعیضاو ةأرللا تعض لاق رونلوا

 | هد زو سلف رولک میضا یعج ردننوم روزه طلو رو تند یددروف یللب رولید هروناج یرلکدید نالتربص
 مهم هرولکدعیضمو هلنوکس كناو یلدا ضرونکعیضو هلتبتعص رولک عضو هژررسک لدانتض رولک غ ابضو

 | ید ه هرزواییقند به ناو هلباه رو شید هناعبط بیت رک روا نادم هنککراو هدسننزو

 ِ ی نیاز و ناخرش روند نیعاضهدنعچنغ دهعضهدشنوم لوق لع هلع لداض رونلعج هرزوا عضو روشد||
 لات اوضرد اب رر هدنلکش ذروقروکد دمروناحو هتک < دراداسض رود تاناسعضو عایضو

 ۲ | # تک را ۱!یواق لهح وبا هدنلا هکر دندنضاوخو رد خد هاجرع غنط نوسکنآررو كرهربذکی یک ق شغا

 ٠ اا منابل حین ظانقشاهسيلوا دنمهلماح نظا ی نبات و نلیا سه یم كيوکهندیا ب ساغ وعتسا نشیدورابارارف

 ۳ همرزمو روفاد داود داف كن و هلکنآ لای وبح تولباق تلمبه کدو ااو زود لیکن دندلحو
 فواز ن هرات نفاتهحارخمیا عیضلا ناجلیس بّعلالوقتوردزوم هدنناریارضب تادح لاصکآ
 ۳ اا هک ملغ كب زارنا رتب هحل ښوا هلددن وصلیس مظخع كن هلغلوا ردبا جارخاو خامزا ندنرلنبایتهسق مم
 | قل بق O OE یتعسق منضاریز 5 رردنا نامش

 ۱ ۰ > ۰ کرک خراش ردیدآرباب )نت و و دوخا عضومرب و روئلوا قالسطا هل او رونلوا قالطا ةبفلس

 الا کههنس "داد رات یرتزډنلغم هرزوا لکدنهشنؤم هدم دام يکنا قم 1 وللوا ب الغ هزژوا فنون

 قلظن متان دونلوا تیلت هرژوا ناس بطعن دانة هکر دیسهذام عض وبشایزو زونیلوابیلغت هرژوا

 | نشود ثاتب هدنتجم یلاسم تطق هدتزو تا ۳( غاتبصلا) یهننا رواو الماش هثنومو رک ذ م هدقدنلوا رکذ
 | دبد مضوموب(عابضلآنطبا زونلوا ناسا ههرشکب کوک قاو هدنلعسا كټ بکا وکت روص یرلکدید

 نیاز ز اهفسضو رایدآ عر هد» VTE رو هج( هع دع ومر ورا هرەماع : هدننزو تنس (هعیض ۲

 أ گر لاسر مل نیل نهغییضو هبله نسوق ندسعییضو هعف ز ن هە نا فتش نادمینضو راز ح
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 مدلیا هرج م دنک ین وب هکر ید فل وه رولوا یرادقم یوبن عاصدلبکندیا باعینسا هتد ن یرادتقم كناهتشپا |

 هللا دنا هب هزمهقواو رولک ع وصاو هد زو سلفارولک ع وصا ىج كنظفلعاصو م دلو یفاودو یو

 قلا عاصو ردیعج كعاوصوب لوق ىلع هلي سک داصرولك ن اعيصو ليم داصرولك ع وصورولك عاوصاو
 نامطم ن اکموهو ضزالانم هعاصو عاصف هتیأر لاقب رونلوا قالطایخد هعاص روند هرب یلقآروتواو

 هدنآبولی روبس بونلیس هک روند هعضوم لوشو نا وصلا یا ةرکلاو عاصلاب نوبعلب لاقب رونید هناکوچو
 یلقاروتوا قآ دوب (هعاصلا) روناوا قالطا هلحت نلکیسکو که دقدناب كنشوق هودو هلوا رونلوا چی زابو بعل
 تاکرح لداص (عاوصلا) رونید هعضوم یکیدلیا هیت نوعا قلجالحدوخا بوکچ قوع نوناخو روشید هرب
 نوتاخ (عب و هتلا) رونید هب هبرشمو هماج كج هجماوصو یدنلوارکذ هکرونید هب هپ کی کیدید عاص هلی الث
 راك ورو هن يهاذا عضو مل اةأرلا تع وص لاقي رد هنس انعم كليا متر نوجا قاج الح دوخاب بوکچ ق وع
 رو دم یفارطا كن هننسلرو هتههاذا تانلا ع را تع وص لاقب رد هنس انعم ق روق بود رازص یناست

 كشا كکرایراشحو هیناوچنم هرّودو هم دآدحاذا یشلاح وسم لای رد هنسانعم كقلرویسیچوا كر هدا ||
 ةرمسدو دنع هننال دعاذاراخا ع وص لاقب رد هن سام قاپ وط هیرارب رک هنلوصو هنغاص لزاکشا ید
 هتسلک اذا اعوص هعوصا ؛یشلا تعص لوقت رد هن انعم تامچوا هلبا عاص یب هن لتر هدننزو ع ون (عوص]])
 هتعزفاو هتف وخاذا هتعص لوقت رد هنسانعمقتفروقو هتفّرفاذا هتعصلوقت رد هنسساشعمقمعاطو عاصلاب

 تعص لوقت رد هنسانعم قمالب وط بوردشنرید یترانلوا قنغاط بولک ندنفارطا كني زوسرب دوخاب لرکسعو

 لعلا تعاص لاقب رد هنسسانعم كقک بوشود هنیدزا كني رپ یری یراو مهیحاون نم متنا یا مهربغو نارقالا
 شع هحراب هحراب ه دننزو درص ( عوصلا) ردنعسا ك هن فور عمر هدنبزو هرم (هعوص) اضعب ضب عیتاذا

 جاهاذآ تبثلا ع وصتلاعی رد هنسا نعم قع روق بورارص تا هدننزو لعفن (عوصتلا) روند هراقلتوا
 تولیعاطیراب وتو یرالیق لوفیبع ردهنسا عم قع راض هنر ئر هش هقشب بولت را ندنربیرب حاصو 1

 ندنریر بولیغاطسانو طّرفو رشتناوا ضبقتو ققشناذا رعشلا عوصت لاقیارد هنسانعم تماکودو قماوب
 هدننزو لعفت (میصتلا) اهرم اعج ار لتفنا اذا لجرلا ع اصنا لا قب رد هن سا حما كمك ى رغوط هب هتک | هلتعرسبونودورکهسکرپ(عایصنالا) اعیجاو دعاجتو اوقرفتاذاموفلا عوصن لاقي رد هنسانعم قوشیلفار
 هحیصا هتعص لوقت ردهنسانعم قّمعاط هدننزو عنب (عیصلا) جاهاذا ,تبنلا عيصإ لاقي ردونشانعم قع روق پورارص تواو ضرالا ىلع برطضا اما عبصن لاسقب او هنسسا.نعمقفقاج پویا وا هدنزوی روبط
 اعزسم اضجارلتفنااذا لجراع اصنا لای رد هی و هیفاو هکر دف دارمو هدم زو عاوصنا (عایصنالارأ ضطع» لغ مهضع) لج اذا موقلا عاص لاقي ردهنسانعم كلغ موجهو هلج هنیربیز یکصعو هتق را اعط
 هلی لوق یبع هنساتعم دضع روید هلوق لینوکس كنانو یتجهلدابض (عبضلا) لا داضلا لب ا قف
 یعججروند هننیلامیصن ندنسب رفوب تلف هلا قتلوق دوخاترونید هغنلوق دوخ اؤ نيد هنطینو كلوقرهچ لب

 عبط لوقت ردلمعتسمهنسناتعم كلبا زارفا هضحب هيسكر ند منتسنرب و هعبض فيلا دماذا ثلاقلا بابلایم اعیض هعض لاقي رد هنسانعم ققازوا لوسق نوا قمرزا هبسکر رولوا ردصم عضو رولک عابضا
 ]| سلنا مطو روجو ردلکد ندصاصخ ارب زردشلیا رارکتقول تفلوم اسف هنماسنلاول چ یا انآ قیرطلا موقلا ||

EFRONنادهنلسانعم قمردلاق هباسینرللا بودازوا ینرللوق نوجااعدو لطو راجاذا نالفمضلاقن زد  
 | لاش رد هن نا بنعم قم زوا لا نوجا قمروا هل مف همدآربو هيلع ءام ذلل هيعنضدماذإ؟نالف ىلع عضم لاشب

 كروب لر هردنوس قر الوق هاد هلتاصف ناعبضو هدننزو دوعق عروضو عضو هاه:دءاذا فیساا هيلا هدا عت ||
 اهعاضا تّدعاذا اناعبضو اعوبضو اعیضلبالاولیخا تعسضلانعب نونلوا ربع قاچ الوق هک د هنششانشعم
 ع رسا ادارعللاعضلاش ردهنسانعم كم روبقرهداشوا یرلوقلوف ىلع كغ رو هلتعرمسراوطو اهر ||

 ندهن ساغم كلو وصح هصخ هنبسلر و هل اولاماذا صال موقلا مرض لاق رد هنس اتم كیا لیم 1 یه اصم نش دو تا لا تعبط لافبردهنسسافم قم هدلیشخ نکردرکستآو هپعبض كرعفیشفا ||
 | یعاربطو ییتناط عبضو بی قتل قوف یا اعبضسرملایرج لاتقی ںولوا هسج ها دکن رک هنج هتسقآ || هلوک الف نب ندیب زفت هکر دنراسبع ندکترکس هنوکر صوصخهنعهق تآ عضو ہونا اذا مشلا عض لایق ||
 1 هب بهذ لاا رل عتمه س انعم هدوهن و لطات و رونید هزابوا هب هم نالوا ینالوط هخرادقمرب تولوا هاّیتس || ٠
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 | هددننزو با صسنیدیلا عانصو" خیلبیا عنضناسل لا و عیلبیا نابسللا منصلجر لانش رولوا فصوید |

 ۱ تنیکیم هدتعنص لوق ییءهنسانعم طآ ایحروتید هی زرو روند هنیراشیانانصقو هاکراکو ۱

 هدندنعقارع لهاو ظا ماما اما رولواترابع ندالطر ثلث هللا لطر شب غااضا ورد هروک هبرابتعا ناو زا و ||

 دیا یا عو هرزب بویلخوآ هلی وب ةعفد ترد بیوردل وط نادرب نل مته نیکیا ممد هج هراوا سن نمونا تی ۱

 ی ج

۱ Aff 

e حص هوسو لا یدالا عانصاو ةرسکبونیتقعبو نینصب و دال اب 
 قايسا عنصو ردشلی تن هدننروصمج ید یعجحسا چب و پو دبا شب وشت یراعجج فلوم کرد 1
 ناس عضو رونلوا | قالطا همدآ نا دناب زولتع لب استلطمو یغاشیانابسلا نصلجر لاسقب رونلوا قالطا هرهاش 1 ِ

 1 ةرهانقذاجیا نردبلاع انصار رمال اتقي رولو فصو هنوت اخره نالواتسدهرجوزوا دکل شيا بلا کیا
 39 ۱ هدننزو باس )میم عاما بتکک ی دالا چن دوننو ندیلاناعابص نان تعا لاتنفیو نتدیلاب لهن

 أ کو دیا عظعرم رر هدنع هدننزو ءارج (یاعنیض)) یدیلوا مقاو هراکحیرب هدرا ضب هلبا لع نلبي, هک دهنکرب ۱

 | دونی ناص همت كوب دیتا هیرقرب هدنیمد بابو ندهیش هناشقشمد هدراجسا ترفو و هابتژک
 متصل دود قلعه زده لوق ىلج هرزوا سیایفرفرد ینانعنص هدنلبسن كزؤب :مرهشو هلا مه
 رت اضوصخ نالنبا.هلبلارناسو هداجسو ملکو هرفسو هنس انعم دوفسرونبد هنشپبش بابک هلی رک لداص

 ۱ نونیدهباگو ولی ديرما چوب وأو هنسانعم ءاوشرونید هنابرب و. نیدبلا قیقدوا ط ًابیخیاعتصوه لاقب رونبد
 || دید هاکاو ردیدعضومرو عناضمعانصاذضن| لا قیرولکعانصا ینجج رونید هنس هعنصموصو
 عا )رد هنر متص دف هو رهوج عنوصلا) رديدا شوقربدوخاب كجو رب هلیصفلداص (عنصلا ۱

 | قجبهواصکوونپ در هفت ناسناوا عضو یروفرا هنکو ! نوجا قهوطوصدننزو باهم (عانصلاو] هدننزوهمالع
 | نکل وفتبروتید هتفایضو توعد نانلوا بيتر نوا ناوخاو بابتا هدسننزو هل>وم ( ةعنصملا )رو تلواريبعت
 ۱ نیوصرومب هعنصمو رددنسسانعم هاعدمتوعد ةدار وب .ناوخنالااتهبلاکدب ىلا فوغدلا یهو نالفنعنصم ف

 ۱ عنضیو هلی نون رونپد)یخد هعنضماکاو لرد قد هکر زونید چ رهض شاپاب هدنزرظ ضوخ نوا كکر
 ۱ ةراپ وکم ناصمو رحل وام فحم ضوح ەش ھو ءال ةخنط مدا لاقب ر ردمناصم چ٤ هدشزو دعقم روند

 ۱ ! نوجا نارا هدشزو لاعتفا ؛عانطصال]) رونلواقالبطا هب بینیم یب هلوقمراصحو هلقو ههةنالبو هرکشوکو

 كلبا ,داختا هعینصو مدل ایا عیص)اذخا ادا لا منطصا لاس ردهتتس اتع ۰ كلبا برت تفایضو توعد

 ةعينص هینع نالفعنطصا لاتر دنرا بع ندی نر دین بودیا مآ هلناسحاو شزورپ ییدسکرب لک نیفنتاتانعم

 لاب لدهنسانعم كلارا تح !نویهسغت یدک ن دننادیم یراس یدارو هجرخو هارو دن دایا اهنا اذا

 نوعرفق هکبفکسا رماة صا تخ ایا یلغیل للتعطضاو لات هوقهنمو هراتخااذا هسنفتل ان الفعنطصا
 ۱ | لجنلا تیمالاف ردهنتانعم كلام اعط برت ر نّوجاماعطاو قاقنا هللالب .دسق عانطصاو هدونحو

 لاب و رد هتس انعم للیا رماهدننمض قلتاهثینر نوهستدنکمدآرپو. هلا لیبسف هقفس ام اعط ذا اذا

 ! ؟ ره یرهاظو لۈك ی روطو عضو" هلفلکت هسکر هدتزو لذت (عنصتلا۲ هل عنه ها اذا اعاج

 ۱ RS هلعافم ( ةحناصملا) ..نتفلاو تمسلا نسح ةفلکتاذا لیچ زا عنضت لاش ندهنتاثعم

 ۱ ةنهادو هاراداذا هعناض لاقي نادهنساسنعم كم اهنهآدمو ارادمو , هاسشاراذا به هن وقت امام

 زارب بودا مکی دار بویمروتسوکححان ندر نعود ڭتعرىسو ربس نالوا كتان هدهع تاو
 ۱ راها ی

 ۳ هرس لذا بعالم نبوص هلو راسلا نم هدنعام عیج طع ملاذا سرفلا عاص لا ندهنتسنانم كاتا

 1 | راهظاینرادقمر نامهبویئبا راهظا هیلکلاب تس هبا قش هب هام ترسو ربس نالوا ه دنهسو عد

 ۱ ۱ كانوا کا هدننزو عون : (ع وصلاو) هلو یر هک لداض (عاوضلاو)|غاصلا) ) ندی فهن اضم هدو رمش

 رولؤا نوامتدز وا دتم هلکنآ مالسا لها "هم اهم هدنضوصخ لیکی حد رژ اد نم رزوا كلا نیا م اکا کر دیم

 عاص نعي زدیربغ كع اوضعاص هدندنعراضعبوتةروک ملا تاغللا ال عاونه لس لاعتهلوف ؛یرقو
 "رد هلبکروآ هلغ "دم ترد عاص نالوا نکدو نکا روشی هب هاشم كچهاوصعاوصو هلک ن امنو اک د
 یفاش یرسفت ید كا قادت: دم اچ نک لا یوی با اعم نزو لطر ثلئو لطرو دهرهو

 قفاوم زابعمیعب نا لؤ افلتخ عاص هکیدید یدوادو یهتنارولوا ترانشعندلطر زکس هاغلوا لطز یکیا
 عاص هدلحر هارب زرد داغ بدلوا تعوتسم تزاجو ۰ کت زد هلا مه راو ایم نع ن البلو! زیفضو ۳
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 ممصادا بم لاشردنرابع فیشن TEY هقداص تع نع هصوصخرب کر ذهنساتعم

 عجصمیبظ لاسقب روساوا فصو .هیوهآ نالوا یرویس لر هنا یرلجوا كنب رازون وب هدتنزو م( ععصأا)
 كلرەڪناو یک یسهس هدشزو" هج رح دام (ةعخ وصلا و) :ردثتوم رکه دسنزو هیطعم ( ةععصملا) نرالا

 | یراق ندتلزسوصطار فا ههیصمو نر هدق دم یا هععوصمو ةع ٠ هدیزت لابس رواوفضصو هدب رت شلزاتوق

 رعع نهف تاقزللف شاطعیا تاععص# تار و 2 نععصم ۾ رف لای روند هرفص شعبانی ریو یروکو 9 2

 مس لافبهلوا شاپ وطقشپان بوشی رور لخلوا شفلصا کلی هکر و تد هقوالوش هدنښنزو عزت (میص)||
 | بوواض یسهکیوا مپ قلوا رمسمهدقلخ راط سکر( عام منال) تضنافرغو ملا نم هننفتانص

 ل ر2 هدسشنزو هخبرح د( ةعننصلا) را نعد نطماذا هبضغق لب ا عمطنا لا نقب رد هنسانعم كلماتو ۱

 ةلتسا ادنع ضبقتااذا لی! عبنص لاسقی رد هنتسانعم قلوا ضصبقنم هدقدناو بلط هنسر ندیدنکه یک سکانو

 سارا عبنص ءلجر لاق روتي دونا لا ۳ وس هد دنزو مریم چال ) ضإغنبىاامۇل نصب هی لوقت 1
 ندنف(عصلا) رد دا | ڭەضوم: هر ر دهد زو هذعنفزرد ر غص ندەغ تص (تاعیینص) وهام لوطلا لایا هتنعضو

 کدو هکیتشنا لوش لوق ىلج روند هکشا ول شاب كب كلذ مشوق هود لوس یاب هدنیشنزو

 روساوا .نددادنضا هلکع د هشنالوا هتفوت یززو دودنخاب لوا اب هلوا لوس قلا و یرصوب قراشافو یرلهننچ

 ق ب لاق د رۈنىدەرەنسىئ شمارو یعدوب هدتزو ح سحدم (عتنسضذا) هنساتنعم فرح رو شید هیون بروو

 روشد هور نیکسکو ا شععچ هج فشل ندنفرطرب كعاطهدننزو هجر ز(نعدنصلا) قرح ئا حتتضم

 ۳ مينغ بنمو اعنصافو نعم هیلا منص لاقي ردهنسأبنعم قاضيا هیعتف لداص (عینصلاو)" دلم لذ

 تاناویحرد ص خا ندلعفر دعوضوف هکلْسِیا لزوک ص هروکه نقیفحت كحراش هلعفاذا ثلا بابل ناتق |

 هع لدفویدلوابتژم هناسحاو NS هدلانم نوحکارذ هنفالخ كنون لمف هک هتن لوا بتول هناداجو
 هداهم وب رد هلعتف یزنک هدنوب رواوا هنسانعم ك زود شاو قاب شا عنصو یدلوا بم عینص هلتروضرییغت
 عینص اضعب و روئلوارسعت اات ندتنانو ند زکراد کو راکندل وایاسنعم :هدیسراف .ردفدا رم هبللسع 1

 هتسسانعفهنسح بز عضو لدنع هل عبنصو هللا عض قد اھ لاشو یهتنارونلوا لامعتسا ید هدنسح لعق

 هلیعصو ضو یتفالداض ê) غصنا) تنسیم الا نسحا ادا: لولا ىلع هبرارطا تعص لاصت رونلوالاتعتسا ۱

 (دعانصنا) ادا SN لا عنضخلاس ردو دارم ناخ اس ةد راقد هتسانعم كمزود شياو قم شيا

 هتف رحیا هتعاصقیهاموه نا رونلوار ید كابل شيا شناور یاس هکر وشیدهعفاص تفرح هدنزو هاك

 ها ةت یک ی کر کہنا سرخ. هحلصو هلع یا دتعنضام لوقت روشد هشدپ هدیسراف روید هنشلا « هفشززو هم (تفنصل)

 | هعنصوماصو اب ياه مادیقلا نا يقو هسرف هعنصداجا لات ردنزابع ندرایتو تبار هلهجو" و نیسح :تودنا
 مایقلا نسحااذا هعضصواع ص دةس رق لاق 7 ىلا شاو راسته ٍط نوک یوقاب هخ وا هنآزرولوازیضم

 ` ف هو و هنساشم كسلا كرك یدنلوارکذ هکر دردصم هدننزوریما ( عبتصلا) رددآهیرقو هدنع هعنضوب هیلغ

 هقواو هد روال څو روند هلآ هدرو ر شخلوازاسیتو هی هج شوخ بولیقاب هج وا هکه تسانعم عونصمرولوا

 هماعطو ردیعما ك رف یاطلا صب وخ نّشعاببنصو برج لیقصیا عنصیپسوفبس لاعب رونلواقالطا
 | هباهرونبد خد هجینض رنو قالطا همرکونادحاو فذعاو مال یا ینصلانضحا لوقت رنو یالطا |

 3۳ دید بوس هلیس هو هسرتو یناشحاكمداو و هناسحاقا هتعینصو هدینصر کشا لوقت نوک عیانصیعجج

 ےہ ر نصح (عبنصتتا) هتحارحو هتنرو هتع:لیصا یا ینو یعینصوهلوعت رونلوا نال لا اک

 نسح !یارعالا لع دی راجامنص لوقتو تنعس حح املآنسحااذا ؛ دن راد تعنص لاشه ردهنساتنعم كليا

 | جات هەروا او هر دک« ايشا ىزا ەتو هبت رت ر نسح كنج كنم ەر زاج تولوا لاد هر هکر ود م ب با .اهنعشواسینلا ۱

 , دن توقاب یک یکه نا ید وپ هلب رسک نهم (عاتنصالا) رد او قفاوم ءادنفرطلعافککتیاتجم هلقلوا
 همدار و .هنحسو هيلا نسحایا نضالا لع ,نعرفلارعن عنصا لوقت ودهنساتنعم : ام ادیقتو ماشا نسم هدن وضو

 ردهنسانعم كلا لعت کی رکم دآ نهذدنکو نادانو ۹ را مما لاق ریلهعتس»هنسانع:لابا تناعا
 (نیدآنصا زدیدآ ك غاتطربهدنرالد د ین هلببق ماس هلیضالداص عنص منم یکعاو عناذا قرخ ال عنضا لا ۱

  هدنتعنص هدنیزو نال چم (نيدبلا عانصو) هدس*زو رمآ (نیدیلا عینصو) هل عف (نیدیلار :زصو) ل ۳ اداص

 1 | ةمنتصملاق قذاحیا اهعانصو ( معیلصو اب یهعنصو نيديلا حاط لاج لابءنزوخ دهداتبا تیندوز قد ۲

 . سس
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 اروند هنا سا ثاشنوکهدسننزو باک (عالصلا) اش ثلنیالیا علص ناکم لاسب رونلوا قالطا هعضومروپ
 | قجزلا علض لاقب ردهنتسانعم كلی نابيزذمو كع درذم ( عتلصتلا) اهرحیا نما ع الص ییقرخا لوقت
 اسهیلعبارال تزرب ادا" يما تعلص تعلص لاق لدهتسانعم یصچ هروهط قرهیلوا قاریط هدنزوآ هنحو رذعا ادا

 ۱ ذاا الف علص لاسقب ردهنتناعم كما تحاح ءاضق هدنلاح یتندصب هرب نالوا یا بولیکا ةسکر و

 | لوق لسع تاهروکب ولی ربص ندقفا شنو« دتنزو لعفت ( علصتلاو) ( عالصمالا) رنو و |
 بک تغزباذا تعلصتو ساشا تعلصنا لاسش زدهنساضعم قیعچ ندنولوب دوخاب كلک هبا سو |
 | واع عفلتص لاغب رد هنیساسنعم قمروا نوب هدشزو هحنرحدا :تعفلصلا) تلا نم تحرخ وا لامان |

 | اتش رد ةن ا فخ قلوا سافموهفلح اذا هسأر عفلص لاترد هنت انعم كيا شارت شاب و هقنع برضاذا |
 | لاشرد هنننشناتمف یلهلسس كيوردفدارم هل رانعمو هدتنزو هعفلص هلفأق (ةعفلاصلا) سافا اذا لج زا مغص |
 دوبل دو دیدش یا عقنلص توص لاق روت دت هسا دادن هدتبزو لدنم (عقنلصلا | هد دشاذاهوض عفلص | ۱

 | لاسفب روشدهریاهتو نلاخزسکلتشو دیدش "یرج ضامیاعقنلص لوبر لاسقن روببد طمدآذفانو كلشیا بئو ۱
 وه لانش روید هیسک دوجوب مولعهان یسنوتاذ هدتزو هعلوز۲ : ی راصا ) لاخیا عقنلب مقناص ی رط |

 لاس رد هنس اشتم قمزپ وق ندنکوک یب هنتسنزب رولوا زدصم هعملصو هوباالووه یر عیال یا غلق نر ةعملص ۱
 نوهتتانه كلنا قجفرص ییهنسنر و هقلح اذاهس ار علص لاتش ردهتسانعف لمبا نارتو هعلقاذا قلا علص | ۱

 | كجوکهدسننزو علصا (معصالا) نملفآاذا نالفیلص لا قب زد هتشا ئم قلوا ننلفمومسلماذا هعلص لات
 ۱ ععصاتفیس لاقب روتشد ميلف نیکسکو نذالارغصلا ىا غمصأ سرفولجز لات زروضید هناویخو ناسنا لقلوق |

 | كندو هنسو عطاولا فرتشاق قم "قرتف یا مصا لخر لاسفب زود همدا نالوا فز هعضاوم فرشاو  عطافیا | ۱
 | عصا نەک لاقي روند هعوغ وو هغوبط TEER “BI لانش رو ضد همذآ تازبحو |
 | رو شم هصکی هکرونندتابن لوشو انمفاطل یا تومکلانصخامرو مغ غاوق ساتسالا قلاق وتسمو تفیطلیا |

 لضفآ لوق یلعرونند هنکلبقوا نوزوموفیطلو هجقوزواو هاو شما یلیازوپط نادنغونههزونهنکلبوددا ۱
 | قم یکز یامعصا تلف لاسفروششد هلکوکرادیو دقوتسو یزونصاو رک ناعمع چب رونید هتنالوازهنو
 فرو طبخ کز ل تلقیا ناععصا هل لانس ردنزابع ندمزاخیآر لا تلقانادول ارز هلیس هش هنن +ناعمصالا)

 ۱ سا ردیمععالا دیعنویا هکم ضان ی لضخ کاللادنع ترق تزلادتعردندلاجنر اسا قعصاو مزاح

 | نیم لعمضا هدشزو ءار یامصعلا) هی كفا ردنیدنفلا وبا یر دروپشم"یوغلو یوحتو فورطم |
 ۱ نالواهتشبابدشاب تولوا هاب تاخوکو ندالا هرتغصیا ءاعهض ها رفا لاق د روشی دهبیشدد یلقلوق كحوک

 ۱ قضا هدننابرب تاندرکو سآر ایا یضنمهنیطل ةرغضیا ءاعصنذا لاق :روتنتند هغلوق نایعلاص یکدانقنعب
 ۱ ندننجرموطزونهنکل بوتلب و لوف یی هاب م نالوا جاو زود قلا ۇب و هنشانعم لانش زویشد هرب نالکه
 ۱ شماملچآ یکععزونه دوخاروشد هثنوا ی دکی رلکدبد ییسیسب ءاراقج وخت نعد هنتوا یم شمانلچآ یخ

 | قالطا بومکلا | یف هنممف الکلی كداص رولک مع یعج رو شد هنفجرموطو هنغوصف كج هع

 | ° د نرو رهوج (عموصلاو) «دشزو هرهوج (فععوضلا) زولوا هدرخ یرلکبک قوت هکر دیبه هتیساتموب
 | هحرکر دهیمست ثعاب یت دلا لر هجا ویکی ەت زود هبهناختذحو نالو هاکتدانع صوصخ هاراصت نباهر
 | هت زەر نالوا یراهاک دارعاملطمهدعب شعار ار هاب وا صوصخح هدلثا وا رژلو نیکو دف نکلا تولوادش
 ]| سنر وزە وانني قوت ر نوعی دلب (ناربط كشر كرر هنشوف لفش وظ هع هونصو قدنلواقالطا

 ۱ ۱ ءاح لاش ر یدبا صوصخ هراعلغ هدقلش تولوا هجفروینبةدنزرط ییسهکس یولوتکر وند هتنوشکش اب :یرلکدد

 رب ول لانشرتروق هدنزرطهبف هکر نشد هنستت دىر شنغوفزودم ةدیافو شنریا عمو هنر قو

 | هسارقف داذادن رل عموض لا شن هنسانعم قمار هیت | یک سلب زترولواردنضمهعموضو اهنوزذیا هدرا

 | هنشانیدنکن مسهراشنتعاوادتها هکر هلن ( عیصآ )هما قشلا عمونص لاسش ردهنسانعم كمزدكرو
 هاو کار انا منا منا بابلنم اعم لح را مهض لاب ردهنشساضع كلبا كلرتنن دوخو قلباردوخ هال ال
 ا مروا لاندنیو ا (عنصلا) اناا همالک ف عمص لاقي ردهنستانعم كليااطخ ەدۈوشوڭزاك ما ۱

 ینندلوافداصم ی هنکر و فیسلاناذک وا هب رسصادا لاقلا تاتسلانم امص افلا هعمش لاس ردهنسانعف |

 ۳ مهعب د (میصتآا) مالک نسخ نماد وقلا عع 2 لاش ندهنسانعم TNE وئوط هب درقال مدآ
 ےس

 ردەنسانەم

۱ 

۱ 

 سس

 و

 حس

 )عن



1۹ 

 1 | تیتر تناکاذاعقصا اطو سرف ERE ETE هلاوجا نالواقلق هدنسهنروآ

 | نادي و یلب هد شنزو ربنم (عصلا)دونلواریبعت هایرابص هکر ون. دهشوق یراکدبدهب رافصعقصاو ضا يا | ۱
 ا طابقا و دمكسا مق ؛ هلک نیخو بولوا تالامهباسن برمض دوخاب روتیدهمکزاو دنلبلوق لع نونتیدهمدآ | ۱

 جیلب یا عقم بیطخ > لاعب روید هناسل بحاص ندپا یلکنلسلیسو مچ یکن اور بآ ار هیلکرابصحاو | ۱

 1 رونلوا ال طا هتنوک بوم ازم (ءاسعفصلا) :عتعتالو همالک ین هیلع چ زال نموه واټ توضاایلاعلاوا |

 ]| .ییئدلادوسا نبا لاق حوآپشلا لات ا یا ءاعفصلا:تلازلابشب : نویضکی دلی راز درة ااا
 || «بضماو كقوف نم ء ا فیاک اذآ لاق ءار! سہکو لادلا مطب لیا دشاامتبااب رطادیدش م وب هال
 ۱ ع افصلا >بحعتلا بابعضو نشت ءارلا ولادلا عقب ارل دشاامنذالق لاقفدیدش" لانا تدرا لاف كنم نم

 یدنلوا ناییپهدنس هدام رد هکنوتیدهثبشیراهبلغب هننور كت OS عقر روشی هیاعت هدشزو.ب تاک + ۱

 ارگ هنیرراشابندنیل نوجا ظفحندغ ابیرلکدنروسو ند در یراقعش راتزوعهکر ونیډ هنس ران هدنزرطهبفتلوشو |
 ۱ هکر دیم اغا هنوکرب و ږونید هب ههتسل :ندرومد نالواهدرب, خج هنلوا عمو دهل هعلحب یرلک دید قولوص كتابوا تأوا ۱

 هلو نا غو دقو یریکدزب و لودادتبا كنيم مقان هدینزو یخ («یغتصلا) رولیصاب هترانولوط كنتسفهود |
 1 نوب له رک درام لوادارمردنرابع ندتقو یغیدنقوط بولک سه :كعاجشنوکهکروشد | أ

 روبان یزفلض هدعب نظيف هپ ر هرکیوندنآربتقو یارود هدنراجر رولولج .زدماباینبدلوا تان بی رقهسآر ۱

 زدیممومزوک ازم ؛ردیهزاتنارخوو هلو شل دلوت هدبابا ینیدغابعیقصک رونی دهند هوډ وش یعقضو |
 1عیللصلا) یتع هل یفلح ادا دی راععص لاهرد هنسانعم كاب! نع ڊچ هنت رپ نوتا هک تست

 | فضلوا ىج بویلوا لیق هيس هج یھ ہدکو [ ڭا هکرد هنسا نمم قاوا زاط یشان تمدآرب هلاک
 1 دساف لح, یکی دتلبقر هوا f دحج هدر طالخا یه نمصافو صقان لرعش س دام دلو ردنرابج

 ساکن دیا ,هطاجا فش دنک غامد معاك ندنغیدلوا شراچ فعضەشەكسام ت سام توق رعش ارش تامام هلن ةا | أ

 | فیض وطر تو یکیدلبا بذج ندغام درس ٌدییکهلکشودیجغاش| نر یتیدلوا سایه یدنک رس
 نیدنسالینیا سو یاب نینکبدلیا هضداو عف عهد ةي هی هرشپ نالوا ینالمەنیدنک ن ەيێرقو:ىشان ندتلقو

 :قازاطمدنکو ه!تشابعلصوهسأر مدقج E ناکاذا عبار لا بابلا نم اعلص لب علص لابی ردپاتثشن
 اجاب سا هحلص عضوم یا دتعلص ىلع هک هکصلایقب ر ردهعلص یدرفم زدتغل هد هژیعص لداصزوشد ةر نالوا |
 یون حص مصارف ناک اذاعلصا لحر لاب زاد لی وت هدیسراف روند هینکد نالوازاتطیوا علنشاب هدشزوآ
 کسر عاوص رونلوا قالا هبولمان شر والچ علصاو هلی اراد اصر واک ن اهاضو ماص جو ءال |
 ۱ قالب تال وا یی تاینالصا« هدیننزورپعا (عيلصلا) ريما كعضومر دوخاب تغاطرهدننزو لا علم علیصر|

 ةن ولما قالو شار ی الج دوپ هد زو زهوج | (علوصلا) تبت هي تتت هءلعام یا عیلص ل بج لا روا و فصو هغاط ۱

 e هنالب ساجر و ږون]و|قالطا هرکد هلیسهینب رغصم (ملصالا), ولج یا عاوضو علص! نان ناتق زود ۱
 وند هی هنکماو ضراذزاب و نچآ یک یسابا ل اهدننزو ءازچج (ءاعلصلا) رولواقلاوب هدنزرطقدنفیمانو هجا یتویب ۱

 سانلانیب هکر ولوا كليد ء دامو رما هلو طوبضم هلې كاج هطخ هد هنن ضعپ# هروپشم یاءاعلص ءظخ لا |
 ۱ ۱ ,ودبرقاهیالوا هست یترابع لاخلا ءارعكلا یا ء اعلصلا :نءدسام و ردلقحو زاحیخدوب ردك دروم باش

 | ةيهادلایآ ءاعلنصلا م اص لاقب نینغیدلوا یرب قجتوطو قچ هشپابرونلوا قالطا هبهیهادو تف آءاعلصو
 [(ماعتلا ء دا ءال ایف تابنالیا ءاعلص لمروا ضورا لات رونلوا قالطا هغلموقو هضراقالبج نابلوایابلالصاو

 ردفورعمناعلصلاموبهاخاوا هعقور هدنآ ردیدآ عضومرهدب هیغم هلب اهن هدنرابد ناینطغ دوخاب تاکون تالکوتت

 ,روید هیمدیدش دیهاد لوق ىلع هنر تروع نالوا فوشکمو زرابوردیدآ عضومر هد زو ءاز ( ءاعيلصلا

 هلعو اداب ز ناع دادب رتی انهن ءا لضم لا تنكر نکلو دوهشلاتدهشام. ةي واعمل اهن هللا ی ضرتشلاع لوقذنمو |
 هدئیدحو ابشارف ناسیفس دال نکن سو نر ابرها شارفلل دلاولا وهو وعلا دنا فالتخ ۱

 كن فسوبا هکر دهیجم لا داب زورایدلیا نایب هلبا روز ثداسهشراض»و رد ک غد هدیدشهیهاد ءال |
 تخرابانچ هدوس نینیول نينو ما لصا کردم راجربهیسهو یدیش قدیشلتااسغدا دیلی وا هیواعمو عز دلوتم ندشارو

 یدل دزو ام (عالصلا) دید دوضر هدنزو هب راد زا( ةنخيلصلا) راجت د یسارف لرابفس ها ردشارق دباو ۱

 | ایلوا تنبمالصا هدننزو کس علصور لب اهیدزفمرونلوا یالطا یاب نایدیدشو ضب رغ هد تازو رکسدوخاپ
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 لام PER تانردوب امن امش کان اا او عمده انفرد هنذ مات كردو

 وا همدم لوق لع روت نوا لاهسا هکرذیدآ یا عور هعصعصو" راد نهدلاپ سای

 | نخ ادبی ۹:4 E تزوج هب وایعم وام شر راواو و هان

 | | لات نی زی ق ا ار هف خط ار ساسان دارا هدنناونع اج ادب نهادبع

 ۱ | كّرحاذا ینلامصعصت لاش داملا .قملعرا هد زو لر غضعصتلا) هفتم هدا قا عصاغص

 ]وبا قرا مش تل دنا قلو رزق ذات شەت اقىردا قلا
 | te قلزیا- بون وفن دنر یال هدکتحو عضجو لدادانالفمصعصت لاقردهنسانعم قلوارفحو

 | : ضخ الاعترولوا یدعتم هتسانعم قاط هلفزح ءاب :قامعفاومنع تاازادام ذونصتصعصت

 زا قموا راشو هاش لرفع ى مروا هلقرموب دانا و هنس هتک كمادآزب هدشنزو عقن( عفصلا) م ٹو هدایای |
 | راغي بر ضيق هفك طط قلب ناوهوا | دیدشال هفكم مك ءافق برضاذا نل اثلا بابلا نماعفصهعفصلاقب رد هتان

 PEE ELE ) هدننژو نارك نامعا زدهدل وم تغلوبهدندتع
 ۰ | | هنر خر شا اشا د جزم عفصب ناک اذایناعفصهو ناص لجر لای ردیسهلوقم + هرس دارم هک وند

 أ لک تعواطو * 5۹ لا تن راقب يل یذدنعیتسیل # اهتیففانانز هل رال#زدعقاو
 عا ىلع یا هتعفونص لعهب رضا, ر ود يتسن نتو سابهدننز زو هعموص /دعفوضل ۴ طا رم ناسم

 شاب دوا یوی باویحرب غعضو خاصاد اعافصواعشصو اعفص كيذلا عفصلاتقب ردهنساتنهه كتواسوزخ

 | هلن ار قنغاط لر هزون یر وب اش او هنس روا هجو نلع هعسو اذا یکیراخآ عتصلاقب زدهنسانعمقلف اد هلیغلغاد
 ۱ مقبض لاب زد ەنشانعم قلاچمرب و دیطرهرشننها ېم ءاعباد | هظ رظب رایلا مفص لاترد ةا لوا

  mameجرم .

 ]| هتقص لا رد هان قلا مردلب ی هنكوب و مركلاو را قي رطنعوا ىي طلا نع لدعوا بهذاذا
 لا ود,هتساسعم قمروآ هنشاب مدار جدول هدتنزو هلقوخ (فمقوصلا) هقعاصل هنتعص عدم اسصلا

 واض هشاب د هعق وصو هنر ىلع تزنتچاذا الف عقوص
 موا نادنهد ینراتعشب هلن ناخو روید هی هماعنلس

 ۱ ارو لا رژنلک دلارو ی هکر وشذدهرلکلد نالوا ٌهدئس :.هش كد رتو روتشدهتسهراب رب یرلکح هبلنا

 | مققو الف هلوا لو عقاو رنک بای «دن ۳ هکر وشد هسهاکنچلوشو هتف ق یادینلا ةعقوصیف هخبصا
 ۱ هعقاصلاا . نچ یاذاو رندر ىس بق دعب ر( تعقوص لود )فک رمض هیف ینلا برطا عضوم لی عفونضق

 ۱ ۱ لاسقیرد هنس انعم قلوا لاله دوخاب دونهب هلغملاح مردلب یدار لنت( عقصلا) زونلوا ا ههقجاسم أ

 رد ونتنانعم لوا ضاج یس هتراوا یزاهتت كنس هلوفم شوقو تاو قعضاذا غیارا بالا نمایعقص لج برا مبط

 || تعفص لاقت رد هنسالننعم قا ب ولیر وا هنکاوبفو ضبا هس ار طضو ناکاداهرضو زاطلاو س فا مفص :لالشب
 1 رو اتو ناو لوح هان هد هجرم ی قلوس نکن تمرات اق کرا ۱

 | قالطا هتسک باتک(عقاصلا] رسا ذ ةداشل نسفنلان ذخ اب هیشیامقصموبلا ین لومتردنلاحرهیش ههودناو
 TT RRP (عیقبصلا) با کا تکسا یاعقاصهص برعلا لوقت هنموردذوخ امن دنر کروکذم نامو وناوإ
 || لاشهنمو هنشانههنبقتروئدفپ وخاربفو ردقخ هوا ی سی رآ شاد نام ەك, هئا عونرب عیفضویدنلوارگذ

 | تارق هلغغاب و رخ یک فت هلی نمک تل هزمه (عاتفبصالا) ةعوفصم ىف لوهعلا ىلع ضرالاثملص
 عفصا لاقت ردهتسانعم كنتودوخ رد و تعقص ىع لوهجلا لع ضرالاتعفعصا لاش ردهنساتعم لو

 غفصلمیعصلاق لخدادا لح را ععص لا ند هنسانعم كمربک هی وعارش ناغاب واماصااذا نت میل

 | دابص (دعفصل) هیحانس «هیخاسلا یاهو لایت ردیهج عافصا رد هنساينهع .هبجأت ليم داف

 e ie (عقضالا )روئشد ,هخلف آ نالوا دنس هوای هبل اوبح یس اف یوق نا ضعت لینک |

 ا

 رد هانعم قمژو امنشالوق لع قمرات خرو عقر (عقصلا) زدفعكم ند هعقوض لفات ونلوق ىلع ةمکل اوةماعلا
 هه د اط. عافضور ازد كداض عیفبضو عقبضو هنسر للعوا هبرعضاذا تلافلا بالا نم اعقصهعقص لاقت ||

 ۱ نجمه سیما نرو خوشم نموپلو لح نکو هرم آش



۹ 
 یتسلوقم ادوسو مغلب یپسكنوب نلیاعنماماع نکرد !منمندنکر حو س> عب ندنلاعفا یت فن ءاضع نوتتوا

 ندیا ذوفنو دوعص هاصعا یاری نالوا اضع لر غو هغامد نوطب ضعب لربشکطلخ یلجوززدوخا تاظیلغ خب
 هل لوا عنام هنسبعیبط ولس هپ هروک دم باصعاو هغامد نوطب كحوررد هد نالوا ضراع نددنس ها |

 ا لا قی رد هنس ابنهریظ نو لش لب سکوی ملداص عرمضو ر دیا ث دن هروب نمتلاح ندنغیدلوا ستم ءان تعا
 نیعربم مکی لاق هنمو,نینولودیا نیعرصوذوه لات ږد هتسانعم نولو كرو هنم برضو نف یا
 | هدننزو د هم ( عسل اهوا ذخ یا اذکع رمضوهلاسقی ربهنساننعم لباقمو جاع و لاحیلاناحنعنولتتنب يا
 | سام عرمصم بنچ لکل لاپ دون ددعضوم قج اچ ہر بوق رواوا ناکنمساویدنوارکذ کر دردم
 ردهنسابنعم قلاچ هزر ون قول اچ هربهنوکر ردعون هاب هلب سک اداص ( دعرصلا ۱ رونلوا ی الطا عرضم هل
 هدف روتا هرزوا تآ هکر دوب یا ةرل مبتلا یورب و ذعصلا نسح نفریخكاسفتالا هوس لو
 ند هسک نالوا پاصه بوشود هنیمز هس ود بو دیا هظفاح هشدلوا نسیدنکی دنکب کار نابلویتزاسهم
 كندیا ىلع ملر رط ناسسجناو دشر ارز رونلوا داریا هدنضرعم كلا. دا شرا هلتمزالم عيفقخ قب نط رذولربخ
 [هعرمصلا) رب مابا ولور چ | دهدنسا طخ دم چک هنر دلصف ندنناضا کز دبا لع هلشاساوقرخ یساطاخ
 ةع رص لجر لاق روناو ربع مدآ نیفصاب هک لوارقب بوصاب یس دک سکر ه هکر وند همدآ ل وش هدنشزوتفرغ
 همالعا ةعارنصلاو) قد نو تپکاس (عب مصلاوز هد نازو زذه هعوضلا» ارك اتنلاهغربصج ناکاذا

 سالا عرب ناک اذاذعا تو خب ضو ذعرمه لجر لاق هاو قببوصاب یکه هکر ونی ةاولپ هو
 شهالوب یجاغآو یکی ضرمو نب رم رولکی عرص یعجج دو نبد دیک شغل اچ هر و شاهی :د جی زوز بما عب یت
 لاقي رونپد هدد. ۍ جاق نالوا همسر وب و رو هد تالوا شم روق هدنر هش م لقب ند راس کی جاغآ لوق ۍلعر وسد هلا
 هزر یکی ر که کر وش دهنلاد جاغآ لوشو رجلا ىلع هدوج تفجیذلاوا یشهنم تعپ یاعب رت م طوسونیوق
 ندرللا درام: بویعنکی نیغاواهدرورپ هد هکنوک امد بویعگوط شذوک الصااکآ هلل وا شهشودویقیژوب تولبکآ
 | قوج هلسان هدننزورویص(ورمصلا) هلتضزولک ع رص یج راردباذا خت ا كاوسم ندنآهلوا یوشوخوقشموب
 ةعرصلا)عارصل ارش كلانا غورصوه لاس ةه دد تنزو بتر ولک عرص ىج نوستیڌ هب یجروکنانوطشروک"
 ؛تافرصلا) ةا یا ةع لک لسع هلعفب لا تبر دل متسم هنتساسنعم تلاحو رد هاب لبق هلداسط
 لواز دیک کولب رخآ بولک هبونص کولبزپ یا ندننکه کر وش شید هراهود لولب یکی هی هی هینشو یل دات
 کیا لوف لعرونلو یالطاءزانهتولبلو یر لار دص نیا سها دخ دام یا لب الا نم تنامرسص هال
 نیعرمص کټ [لوفتردنامز ردق هو یغ ندراهن فضن ,یرتو ردق هرات فض ندحباصیرک دک ید خزن
 یرد ام لوقت هنفو ردلیعتس هننانعف تناحو لثه هلی یسک داص (عرضصلا) یشحلاوفادغلاانهو ارش پوالبلیا
 ییفیدلوا هدنباعقنق ندنرل اج تنیخو زوف یصوصخ .تكنالف عي هرما ىلا نیبننل یاهمآ ینعمط یا یلبنعوما
 ناعراصم یا ناعرمصام۸لاسفب روند هب یجشزوکو رولک ع ورسم یقمج ږو فید هننافب بي عزبصو رویه
 لاف رد هنسسانعم ییجشلوط شر وک هدننزو لاعتفا (عارطعالاو) «دشنزو هلعافم (غزاصلا) ناعرطنصلاو
 لج ین حرص نی سبقوباردندیماسا هدستنزودآ دش (عارمص) هبحاض عزصیامه | اعاذ|اعرطصاواعراص
 رالجهربوپ راجیننوبهنسهسک آهلکنآ هک ابوکروشد هنبداقوبفهدننزوبارح ( حاصل )ردهپکربندنتعا
 هاب عارصم ردنراسع ندنژزج یا لمن یب م فاق یکتا كنم ناغا رص هدرعشو زوشدآناعارصم هدایت
 هرزوا هحاسم فاو هرو شید عارصم هنر ره ردنملوا قالسطا هلیتهج ینیدلوارمش لخ دم دوخاب هش
 لوخد ندازوا هاغلو ایلخدمزپ هذن رةنروا بولواول ایقةدیسیک ۱ کرښو ولق ی ان اعارطمو ر بشل یا فی نعد

 یکی یف وف ( عد رصنلا) ږولوا یسوبق ك جوک دنس هتروا هکر دیسو ق یارس كوي وا داسنق یګیادارم رار دیا جورخو
 بابلاو ردشلا ع رص لاب رد هنسانعم كلا هبفا ةه یک ی وشم نعد یاد ولعارضنیکیا یرعشو ولدا
 هجنرج د هلفاخ( ةعةرص ۱) ادیدشهعرص نعم هعّصلاضب رد ةنسانعم ق ج بوم ك هرب و نع ار صم اذهل چاذا
 نتلس» كابص هلب رسوم ا ةعاقرصأا) هعقرفاذا هعبضا مقر لا فی ردهنماضم نما دج قمر هدو
 مطصم تبظطخا لاش زو شذ همدآرونضسو معو خاب دزو ربع (علطصلا) رو شاد هنجو انا دلقاش یهو

 ۱ كنب كنب هکر دیعما شوق ع ورب ورد هنتسانع»ینزفشو قنخاط هدنشنزو دفدف ( عصعصلار.خیلب حیا ||
 سس سس سس"

 سوم



 هفتضوم هب بان  اذارقالاب عادت لا قب: رر عتمة س اعف تیزدفا با تباضا هنعقوم هج م اکشآیشار و ||

E |هتسانعم كل داباب ععقو "هفّنطاذا هنعانالف عدته لاق رب زدافرص همسر لا قش یشدهحو  | 

 ۱ هشت ف ظنلا یا بوللا نم هعدص لاسقن روند هنس هاب مزاب کلن ها شنزاب ییاو اب ا دف رقیا ملا شن ۱

 ۱ زیونلوا قالطا هنتقو حابض عادصو زدفدا رم هدانعم یکی هبا هددنزو ریما ( عب ءددصا) نیفصت قوقشلا ||

 [| شان هیون یکشاو ؛معصلایا میدصلا علط ّلاتق یدنلوا قالطا نوتعخیدراب یو تولب راب ندنلط ||
 | رد عد یب روند همس هجر ا طنا ك دنس ینهلوقم بو شاوا هجزان یکیاو رونلوا قالطا هیدعقریک ||

 ۱ هرکصندقدغاص هکر وی هدونت شاخاص هزاتلوشو ری شا ر کک یلوخا یا تعفونشافلوم هدنتنزو هک ۱

 | غاطو بول تلف درف عضو بیلخیا عزدتصنیل لاتس هلوا شوط ۇق یزوب تول وغوص هلثغاوق هدرز ||

 رذدنخاننعم قلا عواید هاوس نالواهنایم هی ر تشوک هو لو یقلخو مینو زوتید هنفهک كتسیک ۱

 | ندهقوج قو كياضعب و روئلواربمت یکدمزکهزز دول دنا هدنراتوکنج هک رود هو لرش |

 ۱ قاقولداسنف کی عب ولعاز ضم یکی ا نیوبق ثالذک کی ابا یوئثم ردنزاتص نادان :اهژ هزهبفاق جد 1

| 

 وز لر ضرب "نت هضرادحسو یدازوانو زوا (عداضلا ق رفت ئا یوملاو یآراقتاعدض :

 "اب وکرونلوا قالتطا دمدآ عصف میصفو غیلبكي هدتژو مه ع دضمو هژننزو زنم زذ عالتضم یدرفم ۱

 1 | ثلاثلاتابلانم اعرنصمواغ تم هع ر لان رددتشانعهقلاح هرب تومن ةدنزو دم (عزضلاو) هلن رنسکو قف !
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 | داخ لاقیارددتاساعم قمر نحو قالا دوخ قمزابیکیاندنسی زاب ییهنسنرلوقلع قمرابافلدع
 ۱ | وتو ددصق نوا یعط مرکهمدآربو قرتتشلو هقشوا نیفصن هفشوا .هقشاذا ثلاثا بالا نم اتش
 | قهتسنرو مرکل هدصقاذا انالف عدض لاق ردنا لوخد هنا بوران لینک کان وکلا ەن اقلك للا

 1 | ارج هراکتاذا قیلاع دطلاقن زدبالاخدا یزوسلّوا بو ون مات هات هک اب وکر د ەنشائعم تالیونس هراکشآ

 بزر ەۇتامز مظاوا نر تان ها نعموادیحوناب یهنعاسهت قش یا "رمولاع عدصام یات هوقو سو
 روت انتی وتو فرعط خاتو" لطابلاو قنا نيب هب قرفاوا رموناعدنصقاوا رمالابلضفاو قطا

 | لاقب رر التسطا هتضاچپرب ندسان هلب رتسک كداص (عدصا) اتعطقاذآةالفلا غدص لاقي ردلبعت +
 ۱ نیتنشیا نیطدص هعدص لاش زويد هبهحراب شلرنآندةتسنر و ةعاجت ئا نناتشلانم عدص

 صلو ةتو اتمر قا لبالا نص دص یا اظعالوقت رونند هک لب رب ندنسب روس نوبق دوخ اک هودهلناه

| 

 ra PPA :ندهنشانعم كلبا هج وتو لیف هدشزو ذوعف [ عودضلا) ززدیازهتعن لاقوخت ةلغملاب
 | 5  هنتساتنعف قلناشل رو ق رفت هکر دبع كه هاتف (تاعلضلا) :لاماذا

 | دلتتشاتفوب الوطضرال ان بهاذیاع داص داوو لیسو لبج لاق ردشمرات زول رب هکابوکرونلوا قالتطا
 | ضرا هدننتزو دلععفر دعجح ندنظفل عدصم رلعف رم (عداضلا | زونلواقالتطا :قداص مبصهننناج قرتشم

 روبات ةاشم رونلواقالسطا ه دسر تر قواو :زونتلوا قالطا هرللو مالمو لس تالواهدهظیلخ

 3 :ARE و كسك اهن ( حدس غلب قا عذصم تیطخ لاسقب ردنا قش یبولقو
 ۱ EAE لوق یی عروژت ان هد ةلنوکش كلاد رونید هنیرالوااناوتو ئؤف یر هوا
 هما رومد عدو هوا هجوف هنو مک هن دوخابهلوابصف هنو لیوط هن دوخاب هلوارغته هنو متظعهت
  لاقب ندنا قش ئ شا هک ا وکروتیذ .ةتسب رغآاب هدننزو بارغ (عادصلا) اصلا یا عحدصل اذن لحالع
 ۱ داساذا لوا ىلع لج را عفصلاش ردهتساسنع# aT e نر اخخو ئا عادنخ هذا

 ندیذآ یب كنهعذتح ناهز هدننرو ثادح ( عدتضلا) عودصتوهف ینشک عدضرعشلاقزوجل و عادضاا
 ۱ .قّرفناذا موقلا ع ذصن لانش ودلنتسمهنساسنعم قلوا قلوا E , ةد لعفت (ع دشصتلا) ردیف عتضومز و

 نوع دصت هلصالا "دلاو :داتصل اد دشت نوع طق نگر و " نوع دصا نم وب كاشلا عادت هلصار الشم ٤ لص *الاقنو

 ۱ *یشلا ع دصت لا لا ردهنسانعف ئ هالتخ بولت زا هتساز و ازافاتف چو ادا نالش ضزالاتع نصت لاقل

 یقمالتعت ثاولب زاب دول  (عادضلالا) "قلتنااذآ
 كداص(عزضلا) قشنااذا ىلا عدصنا لانقب زداننئانعم
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 ۱ هدنسلّوا عارصم هکر دهنسانعم ق قلفولهبفاف یگناییعب ولعارتصم ینایس دلرعشو ضورالا نت هننحرطا ذا

 تن
 | رعت قرون هدیکرت هکر دیدآ ثاعربع زضو نیعارتضفاذ ا ر را دا مس رزذةنالعق

 | ردنراسع نّدفلوا دیدناتو تاغ هدضراهحنو ك هدنارازفدسکر ضرالاع كص تدا (عاداص ءاتلا تتلف
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 سنا هللاوسنامادهلیممک نبش ( عیشلا) ردندنس هعیش روصت ردندنی دح هک یعبتلاروصنم ند ریکعد
 ردشنوءوو ردتاور یوغللا عارک يوم ؛رانوب رود هفمرپ نالوا هدقاباو هدلا ردتغل یوا هک هدشزو عوبییا حوبصالاو.رولوا تغازوفط کر تل هلال تیاکرج لب هه سینکرحرهو الث تاکرح آن مه (عصالا داصلا لصف نهطلاخح و نهمچیشییا ءان عیشوه لا رویش هزاکدا نالوا هرزوا تطلاتو 1
 ردپدآ كغابطربهدنراپددج هد تنزو مهرد (عبصالا) رد عب اصا كعوبصاو مباسصا یجب دواوا رک, یاو
 یف ناب نخایا نوکر رړندنپ رک دببق ینوادجلا ترم نی نانرج نالوا ببطخو ررجاشو کچ (عیضالاوز
 عیب الاوذو ردندارعش ییلغتل هلادبع نّنآبح عصالاوذو یدیلوابقلم نوع د لبا عطف هلو ناار

 "یعیمتلا عبا تصالاوذو ردشلبا الما ییسهدیدسع را عشا ندموقرم یطاسیمدلا نيم ادع ندلا فز ظفاب
 هککروتسوک هلقمر کروئلوا قاللطا هيا تورا لزوک نالوا هدمنتنرب عصاوردندباصا ی اوا یعارطاوا

 هدهیدب(عیصال)تآذ) ردن دنزاان سر ف كولم هک دیظع ءا ر بب رق هبمفوکم دننزو نانک( نافخمینصا !اهنعمو |
 يح كاتو كاف.( تابتفلاعباصإ) اشیا عبصالا لغموه لابقپ رد باخ هجنراو هنخدرپ کیدی هلنخمر | هرم هم وز وا قالبطا هبسک اپ ی ریسک مھ نوغو ی بود الا لبد ی |
 زاررونکی ب ويصر طة ن دما شارد قوا سمو یان لفن رق هکر ونلوا قالطا هتابن ومو خ ی ړ لک د كس چرا
 زاید نکسلپ راب بشم هسنعو نالواهد ور رونلوا نط یوص لفنرق هنیعب یلردبا جن وص لس |
 زاسج هردهنتسنر یړاد قم قمی هی یوجا ( نوعفعاصا).ردفا بوعو نونچ ر پتا رولو | هل و طروهدنلکش قمرب شب ورق لاغطا کز رب دی اانا عرمهدیکرترولوا هیبش هنیباب لا هک ردیکوک تایر || كداص (رفصمبابصا) راردیا ریبعت یر نولکو یزو قمر هدیکر لر دیا هیبشب ینراقمرب ترا رتقهاترولوا توزوآ | هدنلکشدیلپ کر دمزواهنوکرب (یراذعلعیابصا) روید هننکچچ ناجنروس یھب ناجنروہلاحاقف سمره صا
 ۱ یاب لاو و بینیم الغ اړوسلوا عون جوا اړ ځد جار الا ہما اکا ردن دنع ونا رج وہ وروناوا لوچ ند ی دا

 كلا تاالد هلیرابشا یبدآرب هیسکر و ,اناتښم هعیصاب هوحن راشااذا ثلابنلا بال نم ایعبص هیلعو ةرعیص لا ۱ ۱ رد همان ملا ترا | هزفررط کن هلیفمرپهدلاخ یکیدلپا تبیغو لصف یمیآربهدننزو عیط (عض))ریعضومزپ |
 رخ آنان هیلع لاب یتح هلع هعیصا عیضوا ذا هال عیص لاقپ ندهن انعم قوق هنر زوا اقر خالو ایغرپ | نوجا ققق هیاقرشبآ ییوص نالوا هدا كبار و ةرأ بشالاب هبلع لداذا نالفیع اب الفحبص ل اقی ند هنيو اع |

 ل ندلمعتسم هسا نعم لی ارکه دزو لرم هعبصمو عیصو, الما ضیتناهنا لجب قحا هعپضاا پیف لخدااذل| هال حص لا قب رد هنسانعم قلق وب يترا لقمر نوجا كلی ردیقزب ردیمراو یسطروچ هدننراف.كغو اطو |[

 ناطيښلا هعیبص_ ناطلس)ا الو نم هنمو ردباتوخنوریکیخدآوا یک ت اپ طب هلغمالقمر ناتطیش هک ا وک
 لداص (عتصلا)ریکتسیا عوبصملجر لاق رولوا شمالتمپ ناطیش هکرونید همدآریگتنو نیبدوخب /عوبصلا
 هغلشوخ نالواهدنیناروا لوق لع رند هنلاح قاج انروب و تاک نالو هدنشاب شوق هود هلي کف نزدیقوف یو
 دونید هنکشآ نایب و "یوقیا عتصباشلافب رود هیولناق لد دنمرو زو یوق عتصو روید هتفالواو

 لعفت (عتضتلا) هعرصادا ثلالابابلانم امتصهعتص لای ردهنساتعف قملرب هدو عبص (عتضلا) ۱

 دوخاب لک هچاهنت قر هیوا هنسرب هدنناب لوق لع اکو دیک نوا یرب ندنزبحو د درت هدصوصخو,هدتننزو
 ءاجو رمالاق.دّدرتاذا لجر ا عتصن لابش رد هنسا جم كليا یس هطلو قاباا لطم دوخ اي كىز هلو نابزرع
 هکشاولشانلحوک د تنزو ذغنف ( عتتصلا) یرخاداعوت رم بهذ وا انایزعءاجواهعم یشالودخو داجوا تعذو

 طناحو هجربصو نوطوا هدب زو عدر (عدصا! یلاعت هبا ءاشنا رونینلوارک دام رة یس ۰ دام یزو روپو |
 هکولبر ندهتستربو قشیا ع دص دوعلاف لاب روینید هغالتچورهغی راب نالوا هذهنسدولن الص یساةلوقخ |
 هلنبتعف هدنوب رونلوا قالطا همدآ ما فیذخو رد هيمن ها دض رانو و ةقرفیا هتم عدض لاقب رونلواقالطا |
 هرزوادح او نش یوم هک اب وک ریلبعتسم هنسانع» ققتمو عتگو رونلواقالطا هلن ناقج:ندزرو رواج

 هکر درد صم عدصو هبلع علضو هیلع لعو مهلاتیاک ةوا دعلا نوت یادج او ع دص ہل نان لاتیریقسنبم |[
  : Sadهست ۳
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 (عاصالاتباذ) ردن رخ هدکمردشنب بود لو وا ابعد سس ینا ارج ردرانلوا طوطخ «دنرزواو پولو
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 نی راصتاو جانا قفتمقجب هلوا قرقرادم كن هسکرب لی رسک نبش( هم ردیعماعضومر هدنهدننزو ناعر
 | نوهغیدلوت ترهشو مان بولوایوقتم هلا هروکد ع هفثاظ هسک لوا هراصناو هعابنایا هتعیشمه لاقب رونید
 | هیت درفم كنظفل هعبش وب شاو رونلواقالطا هب یتاسنا بقرفرب لقتسم هنشاب هقشب هعیشو ردنناواقالطا
 هنیرلاع نادناخو نی راترضح ههجو هللا رک ضنرم ا ىلع ماما روکذم ظنل هدجب ردربارب نومو رک مو ییتجو

 بلعرد عبشو عاب شا یعجب یدلوا صاخ مسا هرانآ نح بونلواقالطا هبلغلا ق رطب هرانلوا ناب رمو بح
 رنا تعشا لوقت رد هنسسانعم كلبا شافو عناش نس هلوقه رارساوربخ هلي رسک كن زمه هعاشالا هدننزو
 اعبو ابحاص مک هلسج شعب مکعبتیا مالسساپ هل مکعاشا لاقی ردهنسانعم قلك عباتو هترهظاو هتع ذا اذا
 » || هیمود نالورپ کو اقرفتم هتمراذا اهلوبب هقانلا تعاشالاقب ردهنسانعم كم هشيا قر هچاص ینلوب هقانو

 || اهاعدو اهب حاصیآ اهپاها !ذالبالاب عاشالاقی. ردهنسانعم قمرقیح نوجا قلوا قم هیوروس هدورابا |
 هتعطقو هب تارا ذااهلوپب ةقانلا تعاشا لاف زد هنس انعم لوک ب ودرتشف ندر ییلوبدقانواهضعب رخ ًاتسااذا

 : ]کنون و هد طاووس نم نوسان قدر دو عین چا
 | دونلوا قالطا ةيمجوز (ةعاشلا) اهولءول «دوفحیاعیشم لجرلاس هلواولم هلتساسخو مول هکرونلواقالطا
 ۰ ]| بولیاب هدنیبسانو هتجنوزیا هتعاشینه لاقب رددعباش ییصا نویی دلیا عبا تم ع تعیاسشم هنجوز
 ]| حوتفم یشاضعب و هدننزو باک (عاسیسلا) ةرمشننمیاهعاشرابخا لاقب رولوا فصو هثداوحو رابخانالوا ساف
 لوق لع رونآوا ریعتلاوق هکرونلواقالطا هن کدو دنابوجو رونید هن رهدرخ نوطوا كجریدنلولعشنآ رولوا
 ردیعچچ كنيعاد هکر دهنساسعم ةاعدع ایشوهوصوا هرامز ییا عایشلاب متغلایعار منا لا شی روند هنیزاوآ كلا

 ردیموب لعیاشنالوا لعافرمسا ندعیش نالوا هنسانعم قهرقبح هیمود عابش هداروپرو نید هبیجش رضا
 || مهلاسقپ رونید :زکسعو تعاجن نالوارایضناو ناوعا نعي هعيش هرخآ اههدحا هدیشزو ءاهقف (ءاعیسلا ]|

 هکر دهنانعمهعاشم هعرشو ردهعرش یوم هدننزو سنکر دعجب ندنظفلمیشوبو هبحاصا عیش دح او لا ءاعیش
 ]| تالبیاو قوم كلرتزوع هد-_:زو هسنکم (ةعيشملا) ةعاشمىا هيي هعیش رادسلا لاقي ردهموسقم رق ةصح
 هنسانعم مارمضودوقو رونید هتغرتوط نوطوا هدشنزو زوص ( عوبشلا)روئید هلق یسلوقم هفقو ثبس یرلقدوق
 یراکچورولوا العاو فاسص تباسخب لاب ی, دای ندنآرالتوا یبسی رآ لاب هکر درع عونرب هدننزوهرم (فعیشلا)
 | تالوا نلئارارسا نکال صا هکر دیفدارمو هدننزو عاضم (عابشلل) لردبا عضو ةنخلازا باوثا هلفلوا وبشوخ كب
 عیشلاقی ردهنیسانعم قمرقیح هیمود نالی ری ندی روس (عیسنلا) عایذمیا عابشم لچر لابقب روند همدا

 || هفلطو هعدوبل هعم ج رخ ادا انالف عیش لاقي رد هنسانعم کیک یردنوکی دا ندیکهتفعرب و اب ءاشااذا بالا

 ةتسهدعب:ماصاذا ناضمر رهش عيش لاعب ردلهعتسم هنسانعم قفوط لا وش تیم هدنیمع ناضمر رهشوهلزم
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 ]| كمردنلکرو هلکمربو تّوقبلق همدارو هقرحا اذا رانلاب ةعیش لاقي رد هنسانعم قغاب هلشآ یبهنسنریو ماتا
 | عايل فاذا یار عيش لاقب ردهنسانعم قلاجلاوف نابوجو أرجو عشانا انالف عیش لاقب رد هنیساتعم
 ]| عیسلا) امك یابطح اهیلع قلااذإ رانلا عرش لاقي ردهنساسنعم قم راقروطهدرخ هشبنآ نوعا كمردنلولعو
 || توق نالوا لصاح هلب ر هب زج هلا هرو | دوخاب هلاک ںخ آر هک ای وکر ولند ہرداھم و ریل هدیشزو یظعم

 | ةعیلسلا] لوچ یا میشم لجر لافن روند همدا نکهوباو عاجشیا عیشم لجر لاق ردشملوا عیعش هلبلق
 | هلوا جاتحهیفسک ردنا قوس رالوارولاق هدوریکن دی روس ندیراقلنوب ) یو هنویقلوش هدننزو همطعم
 | نیرو شک ابوکهلرالوارولاقهدوریکندب روسندتفانوبز هکرونید هب یک و هنوقلوش هدبتزو هند عیش
 ]| اود یا سپاهزسکوءالج#؛ ىا ضالا فعلا نع مالسلا هيلع ىلا یه تیدطا هضوهاواردبقوس
 | كليا قلتسود هلا هنکرب هدننزو هلعاسفم (ةعیاشلا)ولوا ییهنم ندتلوا لوزرهمو نوب ز ینویق نابرف هدهووکک
 || هدهننانعم قمرغاج بورقیخ نوجا قلو | قسم هیروس یهود شلاقهدوریکو هالاواذ هعیاش لای ردهنیانعم

 | رفا لع ةهباتاذا هعباش لاش رد هن ساتم قلواعبات هد دامرب همدآرب و اهاحدو خالیصاذا لبالاعیاشلاتش ||[

 كل هعیش هداشنزو لعفت (میشْلا) اهج ال یا مهلاعب اشمراص لاشردهنسانعم قخال هد زو علاش( عباشملا)

 ىكك كراج# ناعابتشللو , ناغیایشنلا . . ةعيشلاىوعد عدااذا لسجراعیشت لا رد هنا ع كلنا 5ا

 اه لاقب ر درا هسک ۍ کیا نالوا كيرشو طبلخ هرزوا قلوا موسقمر غ نو عاشم یزهصح هدرژپ هلب لا ههبندنو
 بوم هپهغیش هلیربیک كنبش (یعجسلا) عاشلا هجو یل م یحی ناکب رش یا راد ف ناعانششمو ناغباسشنم
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 هربغ لان هنعو ودیینوم كعنمشا هدننزو ءارچ (ءاعنشلا) روئید هکلنکرح كیر دعا هدننزو هفرع عت تلا

 كلی نا فطراطیکق رع شفلج الح یبهنسسنیسهلوقم هقرخ هدننزو منم (عنشلا) ةطرفم ةت یا ءاعنش ||
 ردهنتسانعم كا: عین هنسسنریو شفنتیحاهنعشاذاثلاثلا باملا نم اعنتش هةر خا منشلامت ندهنسانعم ||

 ۱ هعنش لام رد هن رد هنسانعم كلبا یاوسرو هعشاذا هعنش لاق ر ردهنسانعم كکوسو همتا یا !انالف عنش لاقي

 كلوش كني (عنستلا) حق ئا ع وتش هنر طقق لاق رد هنسأنعم ج تک ج هدننزو دوعق (عونشلا) ههصفاذ|

 (عونشملا) هتعشتسااذا عیارلابابلانم اعنش هب عنشارما یر لاق ردهنسانعم سمانعم ليسنکر ج كب یی هنمسنوت هلم ||

 عتعنشلجر لا روند هةمدآ سقشقا ابی زان یفلخ هدننزولجرفس ( عنعنشلا) رده رد هنسانعهرومشمو یاوسر
 اذا هقابلا تعیشا لاق رد هنسانعم كعر و هلتعرسس هاب رسک هزمه (عانشالا) قلا برظضملا ىا

 ( هفت ق نعنهعانشادیلغزکاذا الف نش لا رد هنسانعم كليا بقت ق ةوجب كي ىدآوب (حينشنلا) تعز

 ردهنسانعم كما دهحو دخ توت زا تسج نکن و راذ لبر ملا ادام اج كفر ویو وو

BS heعشا لاخي :اخدارم ه در خا یانعم هلی عبتشم هدنبزو لعق( ( جتنا ر زلافة جاو شمکنا  

 ۱ ك : هاو لاتعلا ًاهتادا نالق حشد 5 لاقت ردهنشانعف قلوا هدامآو رضا هلاتقو كنحو من منکر

 موقریو .هتسلاذا حالنسلانشت لافب رد هنسانعمقعلحاللسو هالعو هنکراذا س رامین لقب رد هنتسانعم
 اذا بول عتشن لاق رد هنتساضم قمر سابلو اهشاذا هراغلا عنشد لاقي ردهنسسانعم قیربیچ نوش هژزوااا ,

 زرید یباغا نوقروس هدیکر و دن دنرا ساهر وب رد سا كن رف لوف لع ناب رجس هلی كنبش /عوشلاز رافق ||
 وشتر نکن نک رالی ان تمدارب هدننزو عون( عوشلا) روند نانلانهد هنغاب و نابلا بهنتشع

 كوش هل اکی بح بلصو هرعشرشتنا یا ناعشااذا.رعمانطآ بابل نم اعوش هسأر عوش لاقب ردهنسس انعاف مو زوآ
 دهن سأنعم عوش هرزواسابف لنتعتف ( غوشنا وشن )ردقل وا نتف ندعفار تاب ب نالوا سابقر داو رو زعولاوو ۰

 ةاقوت ن دنغیدلو| صوصح هو هیعیبط لاسعفا عبار بایناعشااذا عب مدارا تانلانم اعوش یار عوغ لاش

 عوشالا) ضبا هيدخ دخ اناکاذاسرفل| عوش لاقب ردهنتمانعمقلوا ضان یغاکی رب كن عوشنو ندا قلا

 | هلبعص كشر د عوش جو ءاعوش یوم هلوا نشعر روا نکیتنکیت تونل زعم یرللیق كنىشان هکر وند همدا لوشن

 | دونی هتلآ ج هرفبوا:قاجوا هدتنزو بارح (عاوشلا) ردندنا قت رد هفوک ضاق هک ع وشا نوير نود تط یتو |
 عاوشم هلب او لاو ۳ :هدنول رک یار ذوخ نون داف یو ۹

 ییجاصیکرابقو هکر هل ترا ( شخ ) یبکناوبصو نایت رد ع ایم یلضا هکر دف

 ماو مش عشب نولوف رد دراو لا هن وب نآ هو ودرما هلکلنا شزالآو لک لرت تونیک م مقر ینعهبودانوا |
 بوغوط هچدرآ دلور کر تنها قۇتۇب اتلنخ هدنظفل میش هدننزو عون (عوشلا) زعشلا لاو طتو یفشقتا
 هانیزو خس(عیلا) ی اهن اب دلو مو هدعب دلو ی یذلل اذه مع و اذه عوشاده لاقب هیلوا رخ ا اوف دنا

 :هننس مد ناف (ناسعنشلاوآ هدننزو هموعد (هعوعتسلاو) هدتنزو عاتع (عاشلاو): هدننزو دوعق (عوبسشلاو)

 | هیت هعوشو ااشمو اموبشو اعیش میشی رباع اش لاقب ندهنسانع» وا هزاکشآو سا بول هر اسان
 میاشو و عاشو علاش ٹیدح لاب وتندا هنسن نالوا هراکشاو شا هر اسان ما شف اذاذا

 تطیاخ هلو هذلزمز روتلوا قاللطا همك رشف هضم شالوا مسقت عاشو ول کیو راس زالب , وم ندنظفل

 رثخ لاقب ردلمتضونسانعم عیاشو یدتلوا زکد هکر دردبصم هلبصخف ناو( عاشلا یکد ئز هموسقمرغ ةسفح | |
 لوق مز تونك هود شما عاشو موسقمرمغیا عاشو عاشو ءاشیهس لاقبو عادا عاشبو عافو عیاش |
 ۱ حيلا ندینولقع عاش هنب ویو ردیالّوبت قرقحاص هداننالوآ 721 هنل وت تالوارمشللم و ۱

 | اده لاقت ردهنسانعم لدم لوق لع روند هدلو ناغوط ندنسهشک(ذلشلور هکر دهنسانع» ع وش ةدئنزوا نب 1
 .هترناو روید هنس روا نالئیراو هرادقم یا اذنه مشاذه لاقن ردهیشتانهرادقمو هلطوا هوش یا دتش |[

 هرجا سا ی هنلمتر رولواریدصع عشو هدسعبیا هعیشوا ادغ لبتآلوقت رونلواقالطا هنوکنالوا هدفا |

 | ل اعيش *یشلا تعش لوقت رؤلوا یدعتم هبا ءا ردمزالهوزوا روک ذس هجو ون و هنسانعم كليا شاف تات ||

 مالک ف علالوقتو ة الما ءانالا ع اش لابنقت ندهنسسانعع مد لۇ طلو: هنرهظاو هتطذا اذاءاعبن با |
 تبعبتهدزنوب مکعاتشاو مالتتلاب هل لا کصاش نولوقب و ملل ًالموا کراتالوا مکهبتوا مالسازکیتع لاک

 [ ناعیلش)زدیشا كمدآرب ۱ یک هلن هایش رد دونم ندنننتلویش الو ةت شبا بقا
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 هيلا آر دهیرقرب هدنب رق فلاط حیف روده دکن روس لیشندامئاد دوخابزولوا هدنلزم

 هدننزو نوص ( عوفشلا) راردبا عز هززوا قلواندنیرذ بلطمن عفاش نانلوا ارکذ ردنکعمتان ږادقمر ۳ ۳

 | ةلحاو هبلحتف نییلحم نب منجتناکاذا تناکافا عیوفش ةسفان لایق هلوا رردلوط باق یکبا ه دناصر هکر ها |
  ۹عشانا لاصوباهدشنزوریبژ (میسغش)ردیعسا كنج یرفلا تالا دع ن ز یملاد هی ماک ۱

 تتهدارب (عیفشتلا) هلواشع لكنا نکا کن ونا هئاتاسبت نوک :وک عیافشلاز ردیسا تن تو 3
RLY ةنعافش تیابقیا هعافش عفش نیح دیف هٹفشلانتش زد هنس انعم كليا لوبق نتعافش | 
 کردینا ارو ةدننزو علعش (علغشلا) عفشپ نا هلأس یایلا هعفشنسا لانقن نف هن شانجم كليا بلط تعافش ۹

 بولکاوب وقیزوب هلینوکس فیفا (عقشلا) هلنیعردعلعف او ردفبعضمو لوق لع یندنلوارکد ||
 ت وک دزو دیک و هيف عزکاذا تلاثلا بابلانم اعقشءنالا ف مقش لاقي ردمشنس انعم كىا ۈص ندا

 كام ۇلان ىا هلان بک اندردو هسخ هلتعقف (مکشلا) هناعاذاةتنعب االق عفش لانمي ودهنمسانعم |

 عك لاتنام قلو ناوارفیزرهناد تاک او هنبلا رتکاداعبارزاباشبلا نم امکش طب نملا مکش لاسقب |]
 رفت خلاف یو بضفاذا لجزاا عکس لاقت زدهننانجملکهبضغو هپحژکا داغ را 1

 مت لب یاعکش لجر لات روند همشلو لیخ هدننزو ام کلا مجنوتاذانالسف مکش لاىقب

 رب هود «هلبنوکس تفاکو خخ كش (مکشآا) مجویامکش نالفلاق رونید همدآنالوا یحنوو ۶
 ی عاکشالا) دعفراذا ثلاثا بابلا نم همامزبهربعب .مکش لای ردهنتسانعم قمردلاق یزقوت

 ملقا افکت ایم "وی دنتمانعم قلق رمت ل ولم سور و یدنفض لوق ىلع ردەن سا نعم قةلراظ ۱
 و قرابخ ناکا ور کل کی نا دلت ترآ كز هود هدر ماش تغاکش)ا) جاوا |

 قانواولنکی عوفر ین کتک ب نالو اربع تکوش ء ء اطالانیب و دزوآداب هدیسراف زولوا ح وتقمنیشاضعپ و

 کز لرد ییاکشلاذوع هک هلیشناکآیمدآفبحأو هجنآ كي قحرولوا فیحتو ها تباغب ندیعسا
 تا اکنو ریتم تاسبوو هر هحرف ة نالوا“ هدلدلحوکو 4 هفشع تایچ ۳۹۹ ناف لقو یک

 اهو ةرشکیعاکشو هدخناو یعاکش لابی راد واتسم یل جیو درقمردقون یدرعم م لوق ییعروشید هاعاکش هدندرفم

 راخ هدناهعجم )لک هک وند ٌةعومرد ةدل قم تغل نوکسكيمهدز نون و هژننتتهف مهنملا) تایعاکشنهو نابعاکش

 موموا هب خصتسپ یفلاوهومبش اب ءاهلاشن هژیاهرونید ةع هن هرات رب ندنآ رونیدهنموم لاب نصاح لوفنبع ۱

 جو کر ند مغو جشن: ناععو لہ رج ن شابعلا نک هلادنغ مرتا نم ةنعطقیا ةعَعش خطعالوفتو لسعلا |
 كر الو باوص نکلرارهیارلکت هلیلوکسن كم ثیدتخ لها ةا 8 دول را نوه "یدادغیلا دمج نن |

 ک5 هنسانفع الی ځ ازم جل هدننزو هب شم( ةعَمْلاو) هدنیزو دوعف ذ (ع ومشلا و) هدننزو ع( عمشلا) ندقلوا

 یلعلاذا ثلاثلا كاسب | نم وع شمواغوجسو اع نالف عش لاب ردکعشزا توباشب وا بودیا هظاروخ هل ا هسکرب

 یایلا فرا تعم اذا ءامقفلا لوق هنموقرفتاذآاوعس یا غم لافب رذهنسنانغمقاعاطعوشو حمو |
 ومتلا) تبول هح ارم ىا ع وم ها مالاسش زوئیذ هتروعیب هطاروخ نکشرا هدننزو وبص ( ع ومل ا) تقف >

 ردداتفتسم یسلوا یوم لاب كربثغ ندنوب ربنخلا طولت یا عومشمتسم لانقب رو شد هکسم طوخ هلاربتغ |
 مانازضف ندنفزطیسقوقم هردنکساو رسا یراردار ایم كفنول ترضح يلف كببش (افصل| نوحه |

 مااا هب غارن نبا مهار هکردیفما یرارد كنب رابات بج هیظبق ی ان ناسا ادهاهنهاکرد مالسلا هيلع
 ردزان ادد نوععش ن تبطلانناژکیوآ فر دالا نوععش ن ۱۷۳۲ مهار ن ۳ :نهماورابدلبا بلوت ندرانآ

  ۱نوا حصا ردشناوا یفالتخام هنملنسجاو لاا لنيغ ردندناهجا هک قدزالا هد شانخ نا ذب زن نوععنو

 | ناس (ناسعش] رایدلیا توکم ندنو عش نالوا ند اتسع ترضح لسر کر دنبی فلوم دین جا
 لا ارد سالم كرو غش لب مسکن همه عامل ) نیس كناذ نالوا نوعرف لآن موم هدننزو |

 هعلااذآ شلاق زد هنت اعم قم اش وا بودبا هطاروخ همذآ ارب( مبشبلا) هرونعطساذا جارتنا عشا
 باذل لا ف ةا ذا وللا عش لاب رونلواریعت كلا عش مكر د هنس انفع قمروناب هنموم اب شرا یزیو |

 عاش یشلاغخنش لاقت ردهنسانعمقلواهبقو ك راح ندساسفو هر هنیسسنرب هليو كش (ةعانسشلاا

 |طیهتسشف قو دیزواضمیدح ( عنشالاو) هدننزویفنک هدنژوربما عبتشلا عظفاذا سماج بابلا نم ۱

 ردن رب تعاجو فیرط نور عنشاو هبرکم لش موب لافرو عيظف ىا عنشاو منيش خاشرفالاقب ونید |
 e ا( ۰ أ

 سرم ےک د ےک

 ا
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 «صاونخد دعت هک انزدنغلوا قلعت قرملوا ع ون کیا ندسنج رهیعب جوز ءایششا یجب هرزوا نیبم نصف |
 یرهوجالش هل ۱ كاردا رنلوا ر وعش لها نکیدلیا لوبقم اینو دعت هناش لج تاذلاب بج او بولوا ن دتا
 زهرد ءایشا عیجب :تالذک ی یکی ییدلیا قلخ قطانو تمام کر دمو تابلو زدم ی یانو بوبلبق یانو دماج |
 ندجاتح هعناضعهونضمو زدیطاقمییعونص بکر و تیچو زورو رد لوا کر ندنروصو دامو ندنضرعو ||
 ندرصب تفعض دوخاب ندشفلپشاش مازوکمنشو رد هناذ لدح قینح دحاو عناص هجوم عنات ناھ وا

 نضعم ایزا یالومحا لع جاشالا لل تعفش لاغب ردمنسانعم كغزوك ل اتجو تفچچهنسنرب یشان تب ی رخو ||

 ردذوخ أمن ندزوک نممفش هکر وند نوک روکی کیا یا دخ سرب (هعفاسلا) راش ااو ی صب تفعض) نیم دش |
 مالسااو ةولتل هيلع مانارخف ( عفاشونی) نيغ ص ألا یرتیا نی رظنزلظتت تباکاذا هعفاش نوع كاب ||

 | یساقلاوبا اگ هثنرهندولنا هلا هجر: یعفاش ماما هکر دندالوا فآنم دبع ن, بنلاطم نالوا یرادچ تپ زات ضط
 بئاسو# ؛عفابنش منافع مهاد عب ۴ نمو سارع سب زد ا د # رد ٹابا نایب هدنتاببا ویشا ی قازا م وکلا دبع |

 هحامس تع ان ثلا)> بام ضانم دغ # بلاطلا ناب دولوملا مشاه# مساتلاو نبات دینی دبع عیاس:دیلنعاذک
 راس اک نالفیعب قو اضباو یلعانیعبیا وادع لع عفشبل هن !لوقتر دلمعتتم هنتسانعم ایلیا تناعا هدننزو |
 تیلاطیا نالا تعفش لوقت رد هتسانغم كلعآ تانءدو ردنا تّطم ثار هل غوا ربا تناغا هرات تیوادبع |
 | بلاطو قلا نه دواب نیمو ر هان هکر بد هتسانمم عفاش ةع امش روک تن «دزاضب فا هزواشا |
 ةعا سا هنمو یدناوا لام نما دلا كليد هدنقح حاتحا و مزح هدعب بولوا هنسانعغ ماععناو تنراقمقر هلو |
 هعافشا م«دنالو ین هلوقو لع ی العدزب یا اهنم بیضن هلن کب ةنسح ع افش عفشپ نم اعل وقو ة1 موب

 نودا تعاجتر وصار نا غی دنلوآ بمب مولد نامزاپ هدا زور هلحاش (مجنتفا اتش هلال هاو
 نوئبډ هحدآنالوا تعافش بحاص هدننزو رما ( عقشلا) هیلبا ثعفنم ثازبا تعاتقش ,هرابدنک یخ:

 ن ولط هرب ءدننزو هم رغ( هلن ثلا) رک جم اک وند هنبح اظ دمفشو هل صاف لاح اص یا ةمیفش وله لات

 یراج هدزاقعاو و زس راع ن د ضنك قح نالوا تمار رزق لباب اقم ضوغ ةرزوا كيارش نالوا تاللا د م

 هدد وره ق بولوا هد صاخ قطر الباقم یزاوبق كنہرال زم كلم هلورعو دیز الغم زاوا یزاجن هدضزاعږولوا
 هل غوا یکن قح هدروب زم لس ورع بودی ما فتو ع هعولعم نم هرکب ین دیز زا هوا تار رمشوت یخ |
 ندباذخما نورك هدعشناب یوق رمل زم مکه لیاتبافر هطوزرش نالو -طونسم داو اتق بنک دنا یکیدلپا چاسا 1

 ردهنساننعمهدبز عفش لصا یدلیا ناسب هللاا و رمق یذخ ام یاد هداروب فلش کارت چ ااش |
 قالتطا هنوقلم یش همعل ید لو!قاللظا هعوفشم كل نالوا هرزوا روک نما هعبو ه دعر شب فّرع هلباهسب الموپ |

 مامالال وقو زدلکد موا هد فرضت لعف ندنوو روناوا لابعتسا ةد هنسابنعم فلت ی وقم كلمویک ی غیدنلوا |

 عاام نوكيف ةبلصت ناو عاف هاهسلا ىلع :عاجج-نیب راذلا تناکادایا لاج زا سور ىلج هعافشبا یعشل |
 حوا لزهر التم ز واوا تبان هرزوا سور ددع هکلب ردلکد هرزوا كمر دق هعغش نحب مم اھس یلعال یهنی اک شل

 دام دا لبا هعذش قح هدنآیرلکدتشپا زرا ددض> رکید هرکصندکد لبا ع همولعم نمن هرخ آرب یتساهضحت ید نک
 هذن دنسع یفاشنکآ هکر بد حزاش زدی ال ساو رک قر اوا!نیفصن هرانآ یعیبم ببصن لوا یضاف بلا باو
 اتساچخاروب رم عم هسیا شا ع سدس بحاصرکارونلوا ییسقت الثا نو ردق یر هصح هديب ناززوبنم

 ه دنغو  .!راتروص هرزوا روک ذم هجو هدندنع هیفنحاحا رونلوا قت عب راهی! شلما مثلث حاضر کاو
 ناساواادا هدنتفو قلشوتیعضلا بعفشو نونجیا غش هيف لاقب رونلوقالطا هکلیلد هع شو نونو تقی
 هدندنع هبعقاشو رد ةدابزو ښکر ترد:نالوا تودلتم وکه هبقنح روغوا قالبطا هب هلان هولص ٹکر ىکا ۱

 لجر لاقب روند هبولد (عوفسلا)ردزف اج هد هلیعتقكنرش هدانعمول و زدلضفا یهود تمکر رنشېکیا لفات |
 | یدلو هوا شاوا هک هني نکیآواو یسب واب رحا هکر وند هنوبسقو هی قان لوش ( عفاثلا) نون یا ع وم

 ناکاذا عفاش ءاشوا قان لاش یک ض ذوخ ام ند هرط هک ه تن هل رک ك نیش رد س هک مشیردضم كلوب ضعبلا دنعیکهبضرمو هیضار رواوا لوعفمیعع هروک هوا ردشفلاقالنطا نو داوا تفج هنسی دنک |

 ی کا

 || :ابمققلا ددنفو زولوا ترابغ ن دک با تفج نکیا دح او هکر وند هک دابو تھی هنسسن نالوا ہدکدنع

 جوق ثبلن هنویق هکزوتیدهب هکن نانلوا بیعت گرا عفاش لوق لع روند هپ هکتتعفاشو رخ دو ډلو اهنطیف
 سس رد >>
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 ۱ امش س هرذلا عیمش 2 لامب ردهنسیانعمتاوا كرس یغلارا یر ر هیعایر هل راشبد وان هنتص میجتاراهمپش

 ۱ .تمیشلا OE ۱ بولپ سکس همن كنباق یاباو جارنا هیعابیو هتي نوب راضاذا مبارلابابلا نم

 | دنا بار طضاو شالت پو دیا | سیصد مضر اچو لاد ضرر نت علما هج بش عطيت اذا لعن
 أ هدو اثر | حاشعشلاو) هدنزودفدف ,ميبعسلا) هوحنو ضر نم عزج اذا عبا زا ب اإلا نم اع طش لج را عطل اب
 عنعش لجر لابقب رونید همدا نوزوا كب هلتیسن هنسقن هغلاببم (یناعشعشباو) هدننزو ناعمعم (ناعشعنبلاو)

 فیفخ یاعشجشلجر لای رونید همیآ كاللحو تنسج عاشو لیوطیا ینامشعشو ناعشعشو جاشعشو
 عشعسش یش لاسقیروند هپ هنسس قذغ اطو نینجیاعشعشلجر اسب روتید همداربلدو و لزوکو عل سس حب
 | بولیغاطو ەق فاذا لوالا بابل نام اعش هوب عش لاق رد هنسانعم نجعاط م دننزو باس (عاعشلا) قرفتسیا
  دوشوا نال طا هرب دو رکفو یأړ ماظن یو نان ربو قّرفتاذاهریغو مبل عش لای ردهنساضعم قاچاص
 ۱ كنبش هدنوپ روید دن خلق كنم هلبنیس نیکآلینسلا عاعشو قرفتمیا ماست یاد لاقي ردردضلاب هیبس

 ءارآو یهو روتید هدوس نالوا قوچ ییوص نبلآ عاعشو هافسیا لینسیلا عاعشراطل تب ردزاج هبنالث تاکرح

 ۱ یار سن نالوازم هدیانیطوتو هو هشیاربهلنهذ تيعجو مَ بولواقنغاط یراکفاو
 ۱ :دچم اموبهد دارو رمال مرچ داف اهژارآو هه تق رفت ویا جه تفرفنذ عاعشسفن لاب

lêy۱۳۰: رام لو نت ع ات ضورهت لایش ویا منو  
 | ای دوک اتا یر هرظان هدک ب تبار ظن هبشینوگه ليج ران تش , ملا (عاحشلا) هج+تفرزتازا
 | ج هرکصندکد لی ع ول يآ ار لع نونید هنس بم ایض نالوا رښننم لوق لع رونلوا رتبعتوترب هکر ولید هب رلابض
 ردعاهشو نرم رد مع نو رد حشا یمج رد هعاعش یدرتمونید هنس ایض نالوا لب یالوط هدنلکش قادزم

 لالا هناک ارت لاج واپ مشو سا اش ییعذخا لوید ندنیپسانعم قرفتوبو هاب مسکن

 عل ا) هچشااموعولعلا دیعب ج اهر | دنع مارتيذلاوا اهیوضنمر شنی یذلاوا اهبلا ترظناذا تیلع هلبقم
 لوالا بابل نم اعاعشو اش اوب ریل خش لاغپ ربهنیسباینعم:ققغاطیک عاش لب دیدن ] كنيعو ىت كنبش

 دف اطرب ناهکانو راو ین لوبلا عش لابسفيإ رد هنسانعم قلوا + مدنا ار بولیعاطو هقّرفادا

 ]| دید هب دنس قتغاطو ج اص عشو اهیصاذا یهیلع هراغلا عن لاق ریلمعتسمهنسانعم قعاج نوش نوا
 | دو هب شییک كن همه عااادي ییا یک عیش رانی اجب كموبا عشو قرفتمیا عش یش لابقب
 | عرزا عشالاسه ردا هننیبناضعم قدر قجلب من ( کاو هق رفاذا هعشا لابه رد ااا قععاط

 | هبسج زهشکاذا لینیسلا مشا لاشرډ هبا ملت وق بونلزوا یر هناد تاب هلبتسو هعاعش .حرخااذا

 زی زه (عیعآ) اع اعش تربشنا ذا لیلا تعشآ لاج رد هنس انعم كلتا وتر شن فا طاو قافآ شنوکو
 | كىچ روا لم تنش (مییل) لادا اهیمشو اعش نالہ مش لامپ رد هن اتم تكموبا یک مش ةدننزو

 | EST ردیدا لچرر ادیب | :هلیقسدع هدشزو ده یه( عنعسا) بتان .تویکنعلا تبروشد هنتوا

 ۱ !فراغاذا شلاق بلذبا عشن زا لاتب,دد هنیسانعمقلوا a بودپا موج دروق ءرانوبق ااج .هدننزو لاعفنا
 ست : لد نواب عي م ی رد هنبسانجمقغافوص هیات هدننزو هال( عن

 | !میمأ عفراذا هدیرملا مشمش خشعش لای رد هنسیانعم قغ اءوچ یا لوق ی یعرد هبنبسانجم كم یک پودلوب وس
 | طلخاذا ىلا منعش اش رد هنسانم قمردشراف بوتا هری ییشو و ابو اھکوو اهکدوژنک و هل وطو
 | له ی قلات ng اكا Bis: 9 Fr چرب

 E ةع 0 ا 8 بحب ی ردصمورو Ni مندوه لاش زوم جون ك ا

 4 اساس هک نوید داوایرنښن موب رووا نال طا هب یا موب عفشو اجوز هربصاذا ثلالا اسلانم

 نیچوز الخ یب لک نیو یلاعت هلوقل للا وهرولاو :عفسلاو لاعت هلوفف لیبیقورونلوا قالطا
۳ ۱ 

 هرو خفاو هاد وق رم تبا نفع ضا یجب عهعبار وهال ا هنالثیوج نم نوکبام لاج هلو لجو ع
 اول ۶

 ا  یم یت لکن ایز اړزرلب دلباریسفت هلناقولخم نظل ناس هل رات ربط ج هنا لج : تانلبجو
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 ةعقار ئا 9 نا لات روشد هرلقثاب ناردلاق ئزقولا ااو دعج ندعراشیبووب هد هدنبزو عکر

 ةیلعاتعرشالوقت ردهنسانعم ق٤ !رغوطقاززم هرزوآةتنکرب ید ونک شن هه (عازشال)» اهسود ||
 | ادا قاب رظنانلا اب انا :عرشالامس رب زدهثسانعم قب یتوقوا هعاقوصو هیات اهانلنقاو هغ لها د دسیا حاعزا

 زا قعر ناو (فعومشلا) هنيباذاىي رظلا عشا لاق رد هتشلانعم كلبا مضاوو قدتآیلوبو كف ||
 لاا لرد الطاو لا تیاذ تقي نشمضاو (عزاتتشلا) روئید هرلق ارم نالب رغوط هرزوادسکو * هدشزو | ۱

 یدارطوت لدا یان لاق یا عراشوهلام دوئلو قالطا هاذ نو لماع نابز ماعو نونلواقالطا هرسویو ||

 هدارهدو تن رفقا یا ع راش یش 2لا رؤناو| قالطا هتي نالواتت رقاقلطمو ودهنسانم چو یسشمرونید هذقان |

 هتیغو بورخ (عزاوسلا) دل ددل یکتا هددادتاب(نادیل عراشو) نالا ع راش )ردیدآ هر ددا ك غاطر |

 هنارداهب هدننزو هراس" به بغلان هنادیا عراوش مۇچ لاڭ روناوا یالطا هبکاوکت الواب وقل |

 روتید اقارب ناو و مينجش نمی مارا نيب ئا عبّرشلجز لاق و رونید هزداهب هدننزو بها (عیزمشلا) نوید |
۹ 
 یبوا (عربشال) نود هما هدد نانضی زب ناکونا هارو ناخ عاش طنا ناکا ایا عیرشلانم4۶ لاق

 زد عازسشا ى رود نا ونا هفص هتاف (فنعرشلا۲ ردفا لجز راو راد د سوچن فاو :

 كلج دما شغناب یزاوطو" هنیلاذآ قي رطلا عرش لاقي ردهنشانعم كلی حضاوو نجا كوب دوب( میشن

 لاف عرش ا اوغدزف دیاتهصا مهن اغ م ۳۹ وجر محو اف بص ینازفاقلااجر نا هنع هللا یطز لع ثیدح

 دعساب ر لەم دعو دقساهدزوآ لاق حنش کتیلع وند ان تاعالا مو مارال و نج الف هیات ءالوا
 میهن ىلع هفارف م عا ارفشتلا لا نوها ن ۱ ناق من ¥ الا دعمات دزوت اتکمام یزو * ق بالا كاذب یوزال ||

 دزد طانص ام ری لالا هردو و یخی او نه تاک موش شفا خا هلتتفاورقاف ہل اسو
 لوا تؤ دنا تذوع هت :فادلب یزامیفر رک ضن دین بو دیارفس هفرطر هلباراقیفر جاقرب هسکرب یتعبهامدلا |

 ماش ایدی ا تدوخزاز هدزکنا دک سردی لف یروب:مرلشل ناقل برقا: فملوا هدنزنا هک |
 را اکنا هدرلما بو درا قا طنا یزروب رم یضاقهدنراقداوا دتتعقاتهدنزوضح ع رتشیضاف هلاعیاو |

 لعسمذعسو دعتساهدروا# قوا شکعنم هنت رار طخ ور اید لع اما تکی ییا یش ھم

 "تهاذ هته تن ون عرش هک 6 داماو دون دنرپ ید ب راز ییاانوحرت ke رک داق دوق 1

 ماهو نیش ااغ :ارتشسا طا ا هرزو ارتسب هگو هدنلتضوطخ هافد تست هزکوب نان رو ۱

 هدنصو هخب یزاغتسا تو رنک هلو وضل هو اکڑ مات دعش ردن دل اشهار وب رخت هک هلوا وله یدیدرهکلنا |

 ناو رونو اات زىق هدنفحس" "هتک نالوآ هدنددص لافروکش نیا رنسافشهو تفت ی

 نیل مشکل نبش (عتتتشآ | روناوا تر ڈر وک بر ضن یدو ودل وت یخ يا لا ۱

 یی ددا داد دیس ات ورودی هرب یخ هراظو اقر طنا

 لوت ةعتامقوا هننلیلقیا لانا عش و هل لاقت رووا نایداذتما کش هام هاو هتل یا
 عنتشو هللقر

eو ونا ۳۱ رم مو  

 اشم لرش لا OEE واش ردمنتشانعم دیعب هدزوروبص (عوشم هتل او
 E تو ی اشلحر لاھ روگ ةد تل هراب ین ههص كن قابا غش اشودیعد

 ۱ بو همام (هعاتش) هتنرا تادتادف ناکاذاع شا فنانا ؛راوسد هزورب نالوایزویتسو-نوژوا | |

 زا دنو نوا جاا نيەت ضوحو هالآ ی سهلوقم هوقو ەز اتفمو خر نا" ۱۲ کود هنر وا 3 ۱ :

 یزوب ژه ٹپ هدکد روک هکر لاح دروب زن یدین و وا نوک هش اولا تویمروپ لسی دنکالظا ۱

 || !هتخش"تاضا كاف رونواقالطا هلام نالوا ناؤازذو مطعون ىا لامل ا نم عسش هل لاق نولو! قالطا ۱ ۱

 ۱ ءال اعود فت نسخ تود هزۇك ڭوژوک اف تتخو اوذیذآوصر نضوضخم هننعاجت
 ۲ | متشلا) دشا هیلعدابل شقا یا لات مت شل جزل ا فر نانو یک یک هتک

 تان راع طراق تتش لّرلا منش لاش راد اعم قلوا دّیعب هدشزو وه عجویشاو]هدنزو علم

 ا ۱ اعتش اجا لج اذا علل نسش لاقب رداع نالاءمضت هباق قابا مسشو :دهباذثلاثلا ||

 ۱ موج ی نہ - دوم نا دعا اق هست

 هه دم

 ۳ یا دون ات در هستم كمروکهصت اقا هدزانوت تب اس



TA 

 ع رمو نوزواو زوسنید هبهقاننوزواو دونید هنسهتخت یوشنت دوخاب هزانج لوق یل ع شنو رونبد هبمنسن نوزوا |
 هدنفارطاو لّوط-یا عحجر شه یش لاقب روند هیهنسن شکنوزوا هدننزو جرح دغ( عجرتشملا) نوسنید هیهتخن

 || اهحاونلفورحال یلدا دا هقرطموهو عجرمشلاپ هرم لاقت روسشید ہنےکچ یحرومذ نانیلوا یرهشوک |
 تخفاذا ةحبترلا ذیشنطا مجیرش لا رد هنسانح» قعوا قزراک كهنخت مت رم هد زو هجرحاد (هعحیرمشلار |
 لس «دتشنزوهعیوذ(فعیرضلا) اهعجربش تلق اهفورج تجلب هترماف ةعبارم ةبشالا تناک ناو اننهفورح |
 [| هلی رشلاب لع لاقت :زهیلبا كولبناک هک اروند هنیناوید ییدلیا نیبعنو عضو هتنداسبع كن لترضع لغو |
 تهان نم مفتسلارهاتظلایا ةعیرمشلایف كلس لاقت رونید هلوبقجآ یرغوطو هدابعل هللا عرشام یهو ||

 ب را درومیهو عد رثا درو لابی رونید مداویص كج هګاوصو قج هلاوص ندرهنوروسنید هنسهتعوناقو ||

 || درام ەد اخت هدنونروئلوآ قالطا هشب رکو زارا نورنا نوزوا هکر وند هغازود نوط شوق قلترغبو |
 | عرشو ردٌناج هرهلبعف كنبشو زسا ه رولک عرش یعجج هلثمیا هتعربش هذه لاب ردهنسانعریظنو لثمو
 ]| ردشغل ل كنارو هدتشزو هلحرم (ةعرشملا) هلب رسک ك نبش رولك خارش نیما عجو هدضنزو بنجزولك
 | کاش (عرمشلا) زونلو ربیع داویص هکر ونید هرب كج هروماوصهراوطو بوجاوصو بوآ اوض ندرب یریغو ندرهب
 ]| تراشي رکو هشبزالتزاسیرلکدید هتوغالوهنبمانعم لعنلا ارش رونید هنس هحصن نیلتفو ر ذب دآ ع ضومزب هلبرسبک
 ]| تد هنن هنتکلب یکربعبلا عارشو ژو شید هش رکن الوا شلبروکهدیاب هدتنزو تاک (عارمشلا)نوبشد
 | زده غ رشا یتجردذوح ام ندعربش نالوا هنشاسنعم عفر روبنید هننکلییک عارشو زونلوا.قالضطا هنندرک

 اس
 س سس س

 | نتیوخک عار شود: ون ماک ا نعارش حامرو ازش ناسنسیدیاژاشیا یزانرمتقارزمو ق ارز هکر یچ٣ا لدیآر
 | رضایا عار ةقان لاتا روند هبهقان نالوا نوزوا نتدرکه لب تسکو  یعضکننیش(ةیعارمشلا) رو ضد هان
 | تدافو نیا كاج لبا هلولس لجن یماکحما یکی هنورما هد لتعد مش فرع هد زو عرف (عرمشلا) قنعلا |
 اخو نساذا لاشلابابلا نم اعرش مهلعرش لاقیردلاضتم یادخ عضاو نيمه هکردهنسانعم كليا عضو |
 دفان د رظ لع زاصاذا لرل ا عرش لاتی ردهنسابجح قلوا هوزوا لوبو قافوص نالوا .ن فان یستوا لز مو |
 || عرب الاف بن اودسلا تعرش لاسعب رداهنسانعم كمربک هیوصراوط هد.ننزو دوعق ع ورشو عرشو |
 ,یناتخرواو هبضاتخاذا نمالاف عرش لابي ردهنسانعم قلشاب هشياربو هيف تلخداذا او رنشو |

 ارش لبطا نالفعرش لاش ردهنسانعم ققوص هنیلوق كننسن یسهوقم هغوق ینرلجوا یکیا بویلکلیا
 "پاسهالا عرش لابقب رد هنتسانعم قمرقج بوب وص یییردو ةورعلا ی ه سسطق لخداو هطشنااذا
 || قادم هیهنکرب و | دج هعقراذا یشلا عرش لاسش رد هنسانعم قمردسلاق یرقوبكب ییهنسنرو هلساذا
 ۱ | زدهنسانعم قمل رغوطقاررم رواوا یدعتم هدانعمو و تددشادآ حامرا تعرش لافي ردهنسانعم قلرغوط

 ]| تيلو كلن نانه کاب وکهرونلوا لامعتساهنشانعمیفاکو بنسخ خرشو اهان د دسیا هیلغ خامرلاانعرش لوقت

 | را اضنقا یاس رذوب كج هډیا عورش ناسهدوخاب ردکعدردیاتیانکوب نوسخلوا كول هریغ ردشیاو
 | | لال يلفدضقم .كغلبام دالا نم تبسح یا لحما كغلبام كعرش لثلا هنمو ردنبم هنسانعمردیا تیافکوب

 يجو د رقم كلوب و كبح یا لجر نم تكعرش لجرب تررم لوفتو رونلواداریا هدلح كجد لبق تعانق |
 || ینیدلوا هلت دنحو تچ لعورش كسکو هردکعد تبابربو فنضزب هکر ونلوا لامعتسا هتبسانعم جابو زدب واتم

 | هتتساانعم توافتیبورباربو ردراج هد هلنبتهدنوب .دحاو جاب یا دحاو عرشسانلالاقی ردنسم هنیرّوصن
 | یا :غرناذهق ساشلالاقب زد هلیبس هظح الم ښی دلوا هلیادخ او هجو یعورش هرفآلوا تاسکر هردلزعتنیم

 ]| دنوا لوبو قاقوص کر ونیز ههاخ لوش (ةعراشلا) ررهدرن پز هتبتعتف یددنوب اض ءب مهضعب قوفیال فو لوس
 | اذاعراش لیمو هعراش رادلاقب ردنا بلوا ٥ دق اوضز مسد د دارم هک هلوارولجآ هلو و هغ افوصیسوبق بواوا |
 || یا دهسلا یلا ةعراش با والا تناک ف بدلا یفاک قب لطلا ق اعزاش هباب ناکو حزاسشلالاق ذفانقیرط ل عر اپ

 ناب رغوط هرزوا ةر هعراشو رولوا لوعفمیع دوخاب بولوا ندنلببق یزاجم دانسسا شپ هیلا هجوتغم
 ردهنسانعم قاب دششرب هدننزو دوعق (عورشلا) ةدادسف یا عراوشو ةعراش حامر لاسقب رونید هرافآززم

 ۱ || عرش عو رش لبا لقب رونبد هزا هود نرکه وص هکر ولوا عج ندنظفل عراشو هًدباذا یشلاعرمش لا |
 : سس

 || رییفدارف دز لل وا یانغم یا هلی هعن مش هرو سک ك نبش (ةعرشلا) ږد دوخ ام ندنرب كتاف یکاوب لوا اعم

 . ]| هداتشنزو بارغ (عارمش) هلن تر واک ع رشو هلم كنبش رولک عرش یا عجو هدستنزو بنع رولکعرنشو

 ار 1
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 اوارفو ردك دان نو روما (عیبشلا) عبشلادعب ةلاضإلا یهو هتعاشلکا لاسقب وند هات نالق لضخ | | عار یبا یو وه مزمز هدننزو همادق ( هعابش) ردیدآ هبرقر هدنناضققسمد ییشو | امام اماذاراوسلاو لاخلا بش سا لاقي و ةمضخىإ عارذلا بش ةأرما لاقي و شیوا ۱
 ی رد باک ددنپنلو اول هفنکب ول قوج یکنلسا نعي هرشکی 0 یا لزا عيبش بو لاقي رونلوا قالطادیهنیتف |
 هنتر مدل یدنزو ةا و4( دال ا) لا) ی ولاوارعشلاریشک یا عییشلبح لاو هرفاویآ وات لقملا میش 1 کا

 یو دود هنر تیر 2 خخ همیار نف وانا یم یو جو ست لاقب زود و 7

 ی gt ال ادک نسلوناعیشهنایرااذا ی یا

 لک ارث لک لذا لر میشت لاستب ردهنسانعم تا لک راکت لک الادعب و زکناذا نالفمیشت لاقب ریلی |
 حارا بابلا نه اعتشلسرلا عتش "قبر دهنسانعم كلبا شالت هل لر بص ن دقلحآ دوغا تدضرم هلن(

 هو بارغ ماجا :هدنبزو باک (عاهلاو) هب هدشزو ناهس (عاسجشلا) عوجوا ضرم نم عز جاا |

 سا هدنشزو دجا (عجمالاو هدشزو هدبع (هععشلا او) هدسزو تک .مهشلاو هدبنزو ریما ( ما ۱

 لاکر خك نبش رولک هججشیراعچبرونلواربعت ردا کروند يدا نالوا بلقلادیدش هدنماکنه تدشو |

 ءافمنو هل سیکو یم كنہشرولک' ناعخشو هدتننزو لاجر رولک عاشو هلنابکق رولک هعجشو هلنوکس كیجو |
 هان زو فد سس رد هعیهسو هد تنزو هحرف رد هع سو هل الت ر نج كنبش رد ەعاعس ىو هدشزوعء ءامرکر 0 ۲۱

 | مدندنعرل طعم هلنیتضرواک ع حشو هلی رسک ك نبش رولک عاشو عیاجسیعج كنوب هدننزو ءارج رد ءافعشو

 لوق لرونلوا قالطا هنالبهدننزو باکو هدننزو بارغ عاضنور دنص و صع هنمسق لار یس دام تعاصتوشا
 .عاهنلاو عاجلا دقن هن لاق ةت مک ك نش زدنا تب یعجج رشد هنالپ كحوکق قلخ هنوکو دوخاب هنککارا

 | كانا ردنالب و بارعالا عزدنع كرد هسا عما رفص عاججشو ریغصلا امم برضوا اتمر < ذلاوا لاا
 ا هرذدنرامسا عاصتورفضل ایا عوجا عاجش هدرا لوفت رالمرطیتراق هدقدمحآ كب نانا زولواادس * ا

 1 (یدنطب رپ ندنس ابق باک هلی كنبش (مج نوتم) رد طب زب ندع ( عاش طوتی)ردندیاحا تهون: عام

 ۰ :قراعدآ هود نبت( منلا) اردن "دلح كفوع ننراح ندایکا هکر دنطبرب ندان نت مقوا (  مچتو

 حش دق ف لاغب دلی هخلنوزواو اولا لقت عرس یا بیچ حش هرتعبل لاقي رونید هکع روي قر قراآ هلتعررس
 ماوقلا مت ھن لج لانه روند هردود كرا نالواررو قرانا هلنعرمس ینرلعدآ هدننزو فتك ( مش لوطیا

 ۱ نوه لا رونلوا قالطا دزونحم عجسو هذننزو هحرف روند نوع ءا یمن ای هدننوم اولا قلا لقت میرم یا

 | هفخ هیف ناکا اذا میس لجر لاش روند همدآ نالواییبط تفج قیکقا ا یرسرمس (عحعسالا) نونحتیا

 یخانوزوا تمسد ه اپ زوند هیهنسا نو زواو روئلواقالطا هنامزو رهدو زونلوا قالبسطا هنالسراو جوهلاک

 ندیرد هلسفر ناعطع تر نب مهسا ردندایسا عیعماو عجفلا نیب ئا مهماوه لاقت وشد هبهنسرهاتظ

 هدشزودجاردعجشا یدرفم رولوا لصتف هژرنکس نالوا هدنسهفزا لا رود هثیراببد ارام مجالا

 یی یش لان :ندهنسانعم قلو ابلاغ هدتعاصشهیسکو هدنیرورمصس مهسا هلا :زو عصا رد عجشاو

 "كنش(هعهملا) روت ههدآ نالوا بولغم هدننتهج ج تعاججم (عوجتلا) ةعا ألا هنلماذا تلاثلا تابلانم
 ۱ یواضلازح اعلا یا ٤ نیت لخر لاق رود همدآ في نوبزو جام رسکروب E ییحو یتشو ین

 یک ابو یلدیآ ی لا هکرویشد هنسوږوابهو د لوش هد شتزو رم ؟(مسلاو) هدننزو هرم (ٌتعصَشلا) . 4لداوفال
 :هفا رظا هکرو شد هزل هر نالوا هدنکوکك جاغا هلن ( مصشلا)زدنالوا قلا قلخ دارم هک هلوا شلبامضو
 هدتزو افحرف (۵ نمک ا) یدنارلزدیاذ ان "۱ندحاغا هدهبلهاح زود هر ادا تنآ لوشو ردیکب وزوس

 هدننزو هلح رم ( هعصشع) هو اولتزاسخو ریلدهدنمالکو هدننابل ولید هبیراقلوش هدننزو هنیفس ( دعا

 انونج ینا یا معتم لجر لاب روید هنالوا نون هد هبتره تیاهن هد زو لج( عجل ردیدآ لحرر
 تم انس تلف ةتعاصمو ید نسر اب, نس لوق ی عقمزدشازداه تورو بلقتّوق وو مدارا ) . مینا

 نکیغوب تعاصراهوج هدنناذ هداسشزو لعفت (معیتلا) عام لا هللاقوا هلق یاوقاذا .هعصس لاق
 هدشنزو جج ( غجرمشلا) دغا تحمل ا فلکناذا لجرلا مت مس لا ودهتسانعم لنزوتشوک تعايش نکاروز
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 أ وضولا الاف ڭى دىلا فو ردونصنلکل وبلادعب ونشا یدو لوق للعرذبجوم یوضو نامهردوص

 1 لبالاتغاسلاسش ردهنساسشعم قلوا هلاض هنشاب یدنکراوط هدتنزو عاوت ( عوسلا» .یدولاوا یذلایا
 عاوسو لبلل لللانم «عوسدمبانانالوقت :دونید هرادعمر ند هک یک عاوش عوشو عادل تاضافا موس عوست

 | رانېس( مس عسر ملاسغیاضوهلاتش ںوڈید هناویح نالوا فلت هلغلواهلباص مدنیزو غیا ( مئاسلا) ۇدهھادجنىا

 1 هدا لب ذیقت بود هزوک ی وص یزلکدید یذم یذجنلکهدنلالخا بعالتعب قیشاعوس .همدآرب. .هلیس هد رهاو یم

 1 اکروسنی هه لوش هدننزو حابصم (عاشبسلا) هلاطودهعبزماوهو عسعن نولوقب ردعوضوم نوچیارما
 ]| هلک اتن اهدلو غدت تناکاذا عاسببش هقان لاسفب !هلوار ردتنا فلت هروناج هلغماللشوب بویلبادیقتهتسب روا
 ۱ :هعاسالاقیدینسانعمقاق یاضهلا ها ني هت فرب هلیسک ك لنهزمه (قحابنالا) رد هاو هتواو و و عاستسلا

 | ینسا نشت اذا لسچ را عودا لاستب ردهنسبانعم كلبا جو رخ یذم بو بلک هباوق لساسنتتلاو فاس
 1 بوئاواز وجت هدننزو یظعم(عوسلا هلومرغ لومرغ لیتر ااذاراط اعوسا لا ندهنشآعه لمربو لاص نشل هتادو

 1 | كل امامت اب هدننزو هلعاضم (ةعواسلآ) .هلغ اس ئا هلخاوسماذه لاقت روند هی هنین نوک اور
 1 وهلکلن !هموآنبم هک هتن | یک عشرب هن يغار دقوش ی غاتچ دو خا تابش تعا هدنوککر د نیان

 | هدننزودوعق ( عوبسلاو) هدننزو ج چا !فعابسلایا دل هاغاذاهعواس لاتا ردن رابع ند هلماعف :نالوا هلملنآ

 | | برطضاویرحاذآ اعویسو اعیس عینی ءاملا جاشايت: ندهنشابعم ققَأقردنقلاح بواشوا هدنزوب ریوص

 ۲ E o هن تش اپ یدنکراوطوا بار غانب لاننقناذکو ضرالاهنو لع
 ۲ ردردنصلاب هیعسازوتوا قالطا هناوص ناقا ةدنزوود رب . میسو ندا :هدنیان و هتواو ویو" :عارالب تلخاذا لبالاتخاش

 أ ایس دعت رح لوقت روند هراکولپ هکنراند دیک مدنزو ار ارس هلیعف كباب یرنسکه كس ينالخابا)
 ۳ هیت 1 لوقلیع نوتیدهش رس لوک[ فا: هدلننزو ناش (غایتلار هنمعطق دم یا هنم مایسو لبللانم

 ۱ سست هغطار ولنافصو .ردونید هنفاب میراقذلغان یس هلوفم نانیمهو ندندآ رخ

 | وهو عاّیسلا ندفلادتنیط اک 3 اه بلع نس یرفبناالف9۶ یماطقلا لوقهنمو زاراوص یررافیدو ردرلولیوک
 | ذود هکرونبد هلا جاوص قاب هرازید ةدننزو هتسکم. عسل" ندقلا عاسینلاب تنیط اکیا بلقلا باب نم
 عا مل ا) ےل دب بخت نی رقم هتئالوا ندرومد ناردنارمعت هلامرنونللوق یزلداشا یبروماجرااردیا نادەن
 د هیهقانلوش كوف یع هلو ردیکهرب یکیدلمد هلغلوا هلاص هداعرم هکر وند هپ هقان لوش هدننزو حاسبضم

 : ۱ روش یاد هنیطاذاةطفاحعبس لا د ردهتسانعم قماوصرا ویدهدننزو لیعفت (عیبسنلا) داعیواملعرفاسب

E1 | ةا نيتلا لی ل صف یلاعت هنوملب نم هوو طب ناب دن لاق ردهنسانعم قلا  

 ل عدبشلاکهعدبشبغدل ل لاق رونلواقالسطا هناتسلو روتبشد هب نمع هدنتزو جو هلا هل لاد (عدبشلا)
 | مبارلا بابلا نم ات عرش اب عیش ورام خو ازبخعش الاب زاد هنساتدنعم قب وط هاجلتنزو بنع (عیشلاو) لینوکس
 ۰ | یهتا یدلوادزاو هلنبتقفنوسکتآردلکد ندحراوج لاصعفایعب رادندعد اب طرداص مول اکر دمراش غاغیدض

 | كلياناوارف ییهنسنزپ و هتعجا دضم عولطا نم هتعیشا لوقت ردهنسانعم قمروب وط هلپرسکش هزم (عابشالا)
 | داما هد_دنزو بنع كلذ( عشلاو) هلی سسک نیش (مششلا) هرفواذا*یشلا عيش لاسقن :ردلمعتسهتنانعم
 ۱ هدتژونارکس (ناعیشلا)هعبشاامیاغبشو ییظبلاتعش تاتصا لوقت هی هیدن قج هرووط نزاق

 | تاعبشو ةناعبشویعش ةأرمونایعبشلجر ل اغیار و بید هناهبشو یعش هدشنوم رو شد صنعت قط یراق |
 | ضعب قز هلواهنتسانءمقوط یخدوب مباشلاا راي نما هلق هدنساضق هنیدفو رادیدآ لبج رب هدئیازت نره
 هکر دنوم هدننزو یرکبس .(یعشلا) ندلکدراج یلا تیتسا دی راغ دلرعش نکس ردشلوا عوعمهدراس هش

 كلذکه د بق دلواولط هبنا یکی سهلوطقابف یریلوف تلتاروع نفر رد عادنلا بش ڈ آرماراب رعو ئدناوازک |
 بولبتس نمب بور لوظ کاب قالواهدکلبب و یلاخلخ نالواهدنغوبط ن دکازوجسراریدراوتلاو لاننلا یش
 ا

OOS OUT O RO IONE 
 13 ۱ هرخآتعاس ندتعاسرب هر زوا یضاهلبزتبنک ك نەز مھ (عاوسالا) تعاسف لیالانفتتا:لوعتو هعضو هلمهااذآ

 1 | يخت اتوا ةا ىلا ةعاس نم لقتنااذآ لجرلا خوسا لاق ردهنسانعم كملورکی را دمه تعاسز لوقیلع + كسك

 ۱ هکدونب
 f را فبهذت تناک نا عایسم هقانلاسقی هراوهننلاح قلو میاضو فلثهنشاب : یدک وی وکب وروکی جلاض
 aK |ذاعايسمەقاتلاقى رونیدهیهقان نالوارونلوا تدوعو بوئلوارفس هدنرزواو ةعيضلا لمحت لاو عارالب

 1 | كنا وینف نیس (عیشلا) ردع داش ییجردتخل هد هلی تلاد هدنوب رو او تفاو رفاو :برفع) اکیا
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TTT EEF Eنونند هزوش شلردتشیا ردلوعف مبان دعا ا هدننزو جزکم(معسآ  
 ندشنانیلدوپلمدوقرم یا هوا نان تن مانتو ال وتقتاع لوبقم ر یا عم« زیغ معساو للاعت هلوفو

 یدیالردیا ےلکت هل لنالکم مج ريغ ععماوانبضعو انغعم هل ذی راّریضح مالسلا هیلع ماع < یر
 هب لومفعو لاح یسهلک عقسمریغو رونلوا قالطادبجوتاکا هدعیدب فکر دلفح دمو مذ عي نیهجولاوذولو
 هنسأتعم كمردتالوبقبودلکید هلا للج هزاحو هستم كمزدتشیا هليا لج هنتعفح عانمساو رذزراحقلوا

 انعم مزالاندلعفو لج هنشقبقج یعاعماو ردواعشا ینفیادلوا رمکیآفتهدنزا عطا س یوبت لوقدازخ هکر ولوا كعد
 ثیعصا دوهبلانیب یسهلک تعیساالاریز زولوا كجد نس هلوا نمشیا هکر لوا اف اداذب ہدننمتص قوا خاصا هلیسسهدازا
 وعدنا ىلا بارع معما زولوا تفص نادن رلظفل اباوجت :دوخ انا مالک وذحم هقشب ندنو و رداع دل هد

 مانشدو ةبلس چ اسما هکر ولواهدننکبسباهورکم خمر غ ماز داكد دارم هدار ویک ی قدوم حات رولواةدنليواتديلا

 الو هنت منسلا) علمه علعسلهنا ثلا لجراا لاق ورو شد هدروق ندعابس هدسنزو ملبه
 لیوط یا عنسا ی لاةبدهنسانعم لیوطنوزواهدننزو لعفا (عنسالا) لاجج یاعیدب عنس هل لاقت رد هنسسانعم
 اف یا ده لوطاو لتتفاو لامفت رم یا لا لاقى رو تد ەش یلاعو دنلن و |

 ةعینسلا قاونخا لاش رد یاس ج روند هنلو خاتطهدشزو هیفس (طعینسلا) لوطا یاهتسا لاتشاو

 هوا هلزانو صقنطاو نوشیوایاذناو ءاضعاو مال :یعالفعو لتصافح هک وند هب وب لوشو لب ف ةف رطلاقا

 عوللسلاو)هدن :زومحاجم (هغانسلا) مان ظملاةغبظللا لاقل دن یتیم ةأرمالا تقي ردعینس ی کد م
 ةعانسعنسو مرالغل| مش لایلعت ردهنسسانوم قلواریلد نوغد وایاذناو او یشعو یاظعو لصافم هدتنژو دوعد

 هبط عینس :نهنفغز دندیماسا هدننزو رب ز غینس متن ناک انا" ننماطاو ثلاشلاو لوألا باسلا نم وتو

 نسخ لاک ه دحج میوم هک ین نده لو یار نهان طرف نیز ردندفارشا هکر دندناجر پین ۱
 یدنا نا ردا ادب هدننعکقلو | شو بلاقن هرلنا شیرق هلازازبحا ندکلیا هتفش[یناوئست یریلاجتو |
 كنيس (عنیسلا) * هنس یا عانسو ٌدعناش هقانلاقس روس د هل نهفات دو٣ یجادناو لزوك (عاستسملاوةعفاشا)ا

 نالوا هدنیدلن هب هکروتد ەك ک اک ةر ق اوا نالو اقل لوق هل هضب لوف لع هم کلیم نداضعا ی زمشک |

 هگننزو هدرق ردهعنسیهج روند :هنن راک یف ناک دنا نیک هلیاراقمزندنزوب جا كدب دوخ دک ک |

 لب الاقت NET یراک دیدن مو یوسک هجا ردغانماو ۱

 الاب روندمآرق شمال تنیس ءارجس(+ ی وا اما ناسا لاقیر دهن قو جام
 رانو قبل .یعد ندندندخ ( هعانیلا )رددآ هل نقره دنه هلص انن تومن ضنض ۵ تاک اعم هی زا

 قالطا تعاسنوج ره قم اراشعاو رج تردیرکی یساضتقم ظا كف هروداک دونید هژرجرپندنسازخبا
 هتمایقو زد عاسو تاعاس یمج رونلوا :قالنطا هرضاح تقو هعاسو ردتزاتع ند هقبقد شمل هکر دشهلوا

 هعاسو رونلوا قالطا هتقو قحن موا عاق تمایق هدیدنکل وق ىلع نوصغیدلوا لهشه اسب عزت رونلوا قالطا
 ندنظفل هعاش هدننزو ءارج (اموبا) نوکلاه یاهعاسمه لاق یک ابجوهعابلزول هندشناضعم نوکلاه |
 ةد نرو تارغ (عاوس) ةديدشیا ءاعوس هعاشلاش N رۈلو|لاعتسا نوصادیک اتو دیدشتو ذا | ۱
 ردنلا تارق دل کف هدنس هنعرک اعاوتسالو YE نردت الو لیلخماما هک ه سس ردتفا و دزو ناتو أ

 لدن نافوط هدعب بودیا شئسرتاک ا زاتسرپ تب هدنلامز مالسلاهیلطو اكن لغو هکر دیعسا تنضر لواو |
 اد دحهلکابا لن وست هنسهلبتق لنذهو جارخ هجراخ حیا یدنتیفواووئستازنلاتف |
 رول دهرا دعمر نده عاوسو یدارلردنات تراز E مجننآ بود ترت منوم 35 هرم و ردشمردتا شقرا

 سطح میس سا

 س س

 هبلب بدو لوبقم كن الک كلنس هلبا شوک ی زم الکی زسادجالاتنعع هدیتروص تبزاجتو تیلاحسب روا

 | یسلوا روسکم كناف هدنزوصوب رولوا منومطمییس اضعب و هدننزو:عدیمس هلباف (عفیعم)رولوا هنتساتعم
 ۱ مال عایوع كنموفردلبحارشوبدوخاب لنجرشولآ یم دک کر دی عمازفهل نیو رع نن ا ان نازولوا چاو:
 ]| نی زیحجهپ یدنکندب وبنترمضح فرطو یدلوا مالشا با فرش هند اتعسنامز یدبا یسکز لوقلا عوامو
 ]| با هدد الو ها علععلا)ردشلوا لوتفع هدنسفعقو نیفصیدلزولپ لاسزا بوتلکم هلی ر یا هلادبع

ا وذم قدم هدبتزو هاو ءاعوسو عاوسو رباتیک ۱
 روپ دنلالخلیبقتو هبعالم کرد ناس



 اما کر ردیمسا:كنیردب هلیبقر و ولدلا لدتعتل لبحهیف OEE علاوه انتی ملزم لانش

 SEY واد راوی رک :هزیهخاناد هدیروضحت كلوز

 الامر دیو وبتوژوآولن هجناوهرآ نوا هبوزهب و اکل لا یهو عبس یه ۱
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 اتقو ين: ڭلر اق ولی قاریطان نیو هکر و پید هنسیرپ تلتتراب جباغآیکیالوشو رونلو|قالطا هعماسم
 ۸ ۳ کیا نیالک آر هسشنزو ۳۹ ععسلا) زودی ناب هنیزکیآ ارولیقوص ۳11 ی راملوق تالببتز

 ءس) ) همالک او ارا نیلی عمو ی ارم نموه لوقت رونید هل كج هن وکی صتخت ی رف ر هباروفضد
 س (ناتسعم رد )ردن دلاجر ءامسا هدننزو زیب هز /عیعسو) هلی مسک كنس :(ناسععسو) هلیکف لر (هعاعسو)
 ۳۳ رات رضح هل هجززب رعلادمعنب رع ندهت وما دمور هدصچو ردنهضومرپ هدننارتتلح هلن رشک

 | قناعجمل ادم نی نوصتع زنظلاوناماماو ردندنین دحروصنموا اعمل نابم« نریجشیدجو ردهدازوا
 ی ال ردنطبربندنسهلیبق مت ناعم ردینفاح دحر کب ولاولغواو رد هلتف كن
 ١ حل تر ظخب ردهغلابم هنسانعمعماسو مجسم یا میس لجو لاق زدکم دک یصرتدتشیا ردلعاف هکر ولوا

 دن روا "قالطانالسرا لوشمیعنو TINS هاچ ر هلو زی ند دید وافبکتو بیش
 2 دنرملاقب ردینهننک كغاعد جا ماو" يسلام ما -هلوار دیبا یتکر خو نسخ
 ر را كنهلسق تلا فوجب لک دیمسا لمس ندب نیتلافناهدننزو بنعدوخاب هانبتعتف ععسلا) غاسدلایا
 4 ندد , ید نان نالذکز ین راناز رايب اتار ەشىك مان ەچ ەش ديه با و رونا

 تیس رک < ۱9ر لدو زاخو "یاس دوخت یس هدنراتتس ندند هلبقلوا سانعن

 ڭاچوك هدننزو بریم دلار عفن یا خیس لۇغ لاقي رونلعفص ننابایلوخ هلکناو زونید هک الاحو
 اوج نا اراب اومدی عع سوه لانش و شد همدا :[وللاتقتص كج وک وقع
 ا یاعینعمس بل لاش .روناتفص دروق هلکنوب"و روند ةا تک سوانا

۳۳۳ 

 نوا بمیرم دش رکو :نونسلوا یرونص هلرکو قیقح كلرکه وا روللوادابرفو هلانز اس هلولو

 دنعجملاو) هدننزو ؛ هیطزلک (دنمنساو هاو ززو هشرقا :(جنعغفلا) قيقدلا لوطا ىا

 ادد یشپ ینا اار ریز اا یک عات كارد هاهم معنا زاورفا لعف |

 هد نوک هو ایک هن ظذ هدانا وبار دشفخش هک اکننزوماعو رد راغل ید

 ۳ ربا لات بنفلن ونک وند نروع جا هنلاوخ اک قلخ اهن
 | نتیلیعفترق هلی تن كن دقو هواتشنزو هشت نمم متلا) ماس دمجسنه ین لرد هنعمسو دن رفع هما
 نو :ماطق( عات مختل یا كل ةت لمس هدلعف لوقتوئلوا لا بتا هدنمقوممنسا دو دیدم

A وک 

۳۳ CG aE را 2 زا نلکوسو ةنذا ی هلطج ی ان الف هععس.لانش قدهنتسانعم تلمرادتشپا هل 

 کیس اسدی و سو او یژلک دید من ههغوقو بتا ها

 یه سس اهل لمحا ایقیرد هیت اتبنعم ققوص جاغآیرلکد ذم هیتنز
 بت ریاشخاو | قالتا ناصا کینه قص نش اقنعج ةف! روند و وغاخ وب

 کو سم ین ایزوا یاالله یرافب زط مو ین هدینزو هتنح مس
 ]نر زهشوآ هجلشا ذا عج لاعبو د هتساسنعم كم با یاوسرو زده هلکمر دتشیآ هسکر ره ییناغمو یواش

 || تاقىغان قمرقچ رها طهتعشاو دفن نانو رکذ نکا مولا لا سا كبت اشزو اذ
 وب هو حظ غیا دشفس | ةع لاق دهانه ئاغ ردتشبا ورک وسشنو هلوجخ «لازااذانالف

RR Eدارۋاز وهم دقم یاامهمفدب یتا لا  Riفد ۱ زعلوتینم  

 نیر وزن کمد طوسی تم کر دقلواردیوسم نالوا خزر ددناخ
er۱۳ نالا زمره اد ریل نفس آیا ثیعباهلاع ضعم لاج احلا | 

 ملک هروخناتهر ام زازپز وادشابا تد لانجو نھ یب قوى ندنفی دلوارکوارق هدننهذ كفاوم هلغلو ا ارتا

 دیس لظوةراشزو بن اعف یل و۴ ندر وبا هدنلذزوپ ملکه هان یخ رولوا درویش س
 ۱ ردنصتم یدصقرذ تو نکند بوت اوطا قاوف هز هزوسرا هدینننژو لاعت لاعتفا» (عاتنسالا#قما نضقتو

 وب ےس وس
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 ندنبو ثوطاکب یکعلوف هکردهدنریقت لا كذا یا كعم هجو هداروبیم عما يا يلا كەھ تولو و هیعاعسو ||
 ید اهعاسعمایا ينذا ٌوعاهسو یتذا عاج كاذکو ایهسکو نیسلا 2 يڊا et تالذاولاقو ردکعد تسیا

 كرهردتښیا يلآ اکب وربراشفلوا عاسعبا هنعقومردبصم مسا هداروب ردزوس مکیدتسشیا هلمشاوف منب زوم لوا
 یکنشیانکلاپ نسرید كلدلاف امنع صصخت م اذا كلذ لاق اعم تلق تنش ناوزولوا یحدكمعدیدلیوس

 هنعتذخا نولوش و زو لوا كعد یدلپ وس درر دنیا هسکره یزوسلواسپ كیا زرابا صیصخت هکیدننک
 نولوقیو ردکید مدلپا منخا هلیمچو كسب ندنآی الک نب هک ابتا ندیریغكنلعف یرایصم نمی ااو اوس
 ةعاطو مهم هوقو رد هدنریدقت هعاسطا تعطاو اعم“ تععسردراب وصنم هنر مهم لیفراذوت هعاتطو راج” |
 نذاو عوفزم یلغذل عم هداروب كلذ لوقب نالف یذا عمم نولوقپ و رد دنر دقت ذعابطو میس یرما هکر رزریډ ید |

 نالف ذا عمس قلعتوب و ردکمد یدنشیا هدلاج یفبدلواراپوس یزوسنالف ینالفرملوف هکر دفا صم هما
 اهرصپ و نضرالا عم نیب جرخوه نولوفت و رد اج «دهلیاربسکدرانوبو رلزید یحد یتذاذعجس هک تب رد هبشتکیش |
 فا م هکردهدنلب وات مهرمصپ و ضرال لها عمم نیب رد اکد مولعم یکیدنکه ته نمی هحتوتناردب ملاذا |

 کردم دج بم ةلاس ضرا دوخ رد هلک ندنکی نوک قیام زی نم كالا ردر راقم |
 دوخاب رد کید یدنک بوقچ هضرا ناییلوا .دجاو درف تلج هروک ین زوب بودیشیا نیزوصیریغ ندنابا تیام |
 هی دابتعا طن خوب و ندنضرع هزغلو!هنسازعم نذا مجسرک ردهیاک ندنضرعو لوطيزصصب و عجب کضرا |
 انتو كی بونآ هک اله ذضرع سن ی انچرصب و ضیالا:ممسنیب هیضن قلا نولوفت و ردهیاک ندنلوط
 كجدپنروکیرصب و :بولیدیشیا یبس لتجف ناسنادوخانریکعد یدلوا دیدن بو دیک نم بولآ شاب
 قچهلوا ییومسم كپکره یک ع عبو یدنلوا رک ذ هکر درد صم هلی كنپس (عابمیلا ردسکعد یدک وب
 عییا) ردیدآ طب رب عامو عوعمهرکذ یا عاعمه)لاقن,رولوا منم هساتعم نسج تبصو لبجرکذ
 هیلایعصااذا لاو نیبنلادیدلشنپ مو هیلاو هععسن لا مبرد م اھم ملکی د بوتوطقلوقهزوسرب هدنبزو لغت
 هرم یا هةم هتم لوقت زوم رمعاتب هدننزو هب رض ( هعمل یکن ړو تدا یدبا يمس لت صا تلتسولکمسا |
 ارد هډمهعماسالاج یدنشیا ماوقیدنک ی کرلب وس یزوسنالف نمی ناک كلذ لوف االف قذا ةع نولوقیروا

aمفت نوا بیکر تحگو رانا یلعف یدیا ةعم ان الف قدا تبع" ىلصا هلتف اضاو عفر كنظفل 1  

 رنه (عجملا) ردیدآ لغاطرغممو ردپاوایب دی زا ندنرا دم نوشرازوتاتبولواع سیما ندشوقو و زدلیم# عم نھ
 عتبمو مهناذآ یا سانلاعماسم اله لافردعماسم یعمج كم رونلوا قالطا هغلوق (ةعفاسسلاو) هفیشنزو
 || دوج پیا نوچما قمروط یرضوط هغوقاک ا هکر و شید هپلوق نالواهدنس هوا تنهغوق لو یرلکدیدبرخ
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 | هقلحو قاحردعج حو قاحردم مسا یظفل علس هلنتتفف ندانهوب رولک اعلس عجب ز د راج هاتف روند هو ناب ندا قش
 قوا نو راب نشا هلی رسک كن زمه (عالسالا) دنطا قشتیلاوا تناکام ها اکهصشیآ ةعلس هتسأرلاقب یک
 مداخ کرد فوعنت كيش نا هدننزو دجحا (علسا) ةچشیا ةعلساذراضاذا لح را علسالاقب ردهتسسانعم

 | روند هلو تالشباولوا(هعولشلا) رونید هب یذاهلیلد هدننزو بنع (علسلا):رد مالسلاو ةولصاادیلع هبلالوسر
 | یراکدلبا لزج اة دت ناكه ءافساسا كنيلهاجلها (عیلتسنلا) علسلاب ةعولسملا كلس لاقت .هنتسانعم هی
 | قاب یاسین یزیاکدبدرشغ هلابتمن علس نانلو ازکد هدنزا هنس بدحو طخ هکر دوب قزوص:ردنداغزب ندناداع
 | نا ررویلاص یزنوط هبیغانبشا ندغاط كسکوبرب هرکصن دق دقاب ینراجوا بویلغب من راقزب وف كني زا زوکا
 || یرغوط هب یغانشا كر هدبابارطضاو شالت هلیسبجآ كنم رافریوقو هلی ساوه یراق دلنروق.ندنرللا هدرانآ
 - ]| درك بوشوق كر هديا راطقساو هاقستسا ندنس هننکا ءفرانوب یزلبدنکو رار دیارارف هلبا مات تعرس
 تین هلیتراتبع بل ییانذب هوقلعاذا هدروب نمریسفتیرهوج رار دبا افت هقزب ناعل یوق مه لاعتشا هکایوک
 ردتفلوا هلیناوئعرتبلا بانذاب نالواباوص هلغلوادرفم هنتسانعم بنذیتس هلکی ان اریز یدلبا طلغ هلکلبا
 | هدن دی هروکهنعالکتفلوم سون آلا لوقلا ادا هکر یدحراشر دعقاو طلغ هنوکز وقط هدنیب کیدلیا دامشنساو
 | لوق ناچ ر داو لس هرنو رب با رغم ندعججابناث تولوا موسزم هلیترابعرقبلا بانذاب هد هک هه نالوا ۱

 ۱ دیصلاو هدنس ه دام دیصو ییانذلاّرح ماجلا و هدننش هدام شز ید تفلومو رابدالآیا رادلانول وو یلاعت
 هرات اضا یدیآ مزال كچ د اھت ورو فانذ الا کز د شابا دن هلبراتزاسبع اسارت وجسنف لبالا یبصی ءاد
 | تامزالا قدل نور طقسب* مهیعس تاخ لاجر ردردال#رد وب کت ی نانلواداہشلساو رولوا لو هقارغتسا ۱

 | هنطلخرب هلکلیاو زاغ هزوکن وقطهدن و فلو رطل و هل نیب كل ةعي رذ# ةعلسماروقیب تنا لعاب ا# رشعلاب

 | عفت (ملبلا) ًتعو هنع ههازواجت ۍد ازا لوا شابا نایب یرابدکی دیلون نیشخمالوا فقاو دحاو درف ||
 ۱ 71۳ لاسقب ردهنبسانعم قلراپ (عالسنالا۱ ققشنادا هبفع علست لا زدهنتسانعم قمالتج قانا:هد زو

 ۱ لس لجبر لاسعب رونید همدآرداهب وریلدو لدایرد شیک لق هدننزو رفعج هلاف (عفلسلا) قشنااذا یشلا
 ااه ر ونبذ ند هعفلس زونید هنروع ناغرغاح یبهطاعتنابز دیو یوخ دب و ردصلا عساو عام ؛یرجیا
 عفلسو نونیذ هبهقانولشن ولمادقاو تأرجو تلشیاو قلخ ا ةثبسةئيذبذب اص ىإ ةعفلسو عفلس ةأرما لاقت
 اعاستا هنظنل قلب لوق نیعرونیدهن اکم ولفارط تشردو درس هدنزو رفعج هلفاق (عقلسلا) ردیدآ تبلکیشیذرب
 ةفرطرهربگا ناجم هدننزو رانج (ع اقنلسلا) رونید هنککرا كنشوق هودو قلش عقلب ناکم لاقب رونلوارکذ
 | ةر ا باصم هدننزو ماترحا ( عاقنلسالا) رونید هنبراشاطلقج شهزقیکش ته دشنوکو رونید هکشعُممال

 | دهتسانعمقهزریق یراشاطلقچ هدشوکو راطتسسا اذاقربل عقنلسا لاقب ردهنسانعم قبالي كشعش هفرطره
 | رداطخ ی كنبس هدنوبهلبعتف كل دو كيمو كنبس (عدبعسل 7 سعشاا هيلع تیجحاذا یصملا تعقنلسا لاقب
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 ایس یا عدبمنالف لفب.هلوا فایضمو نادناخو سو فبرشو ب رک هکر وند همدا ناشیذو دیس لوش |
 | روئید« دروق ندعابسو عایهسیاعدیسلحر لا روند همدار دا و فاک الا ًاطوم یس ف رش مک

 تاجر و رود هعلفوهج اوخ یففیفخیا عدیمموه لاشب روئید همدآكالاحو تسج هدنلاصعو روماو
 هلو كيمو یخ كنيس (عجسآ) دیتا یسرف كباتع ن سبق نیو رد هبیاح سبق ثنب عدیمسو ردیلع
 | هزغاسل رونلوا لاردا تاوصاهلیپس تنآردنوفرب هدقلوق لوا هکر دیعا نذا"سح ندنسسهلجب سچ یاوق
 | هتنایب هدراضب كفلؤم نذا سحیا غمس هل سیل لاقب رکن یسس اکر دردصمهدلصاو رونلواز بغت تل دی شبا
 | قلوق هلکنآاضعب و اضعسمس لاقب رولوا یزدصم نمی لعف كوف لواو ردنرابع ندتوف نانلوارکذ عمم هروک
 عوچسممالکاضعب و رولوا دازم تعاط هجهاکو مف هلی هقالعموزاضعبو هلیزاستعا تیلحمروناوا هدارا
 قالطا هزوسنابدینشبا هلقلوقو هن ذا ینا هصعسهبل الا لاس رونلوا قالطا هغلوق معسو یهننا رؤنلوا هدازا

 هنس هعماس تن هلجب هک ایوکی ک عاعرونلوا قالطا هنسح تیضو لیجبرک دقج هلو یوسه ك سکر هو روناوا
 هل سغلوا ردصم لصالاف ین هناك مس ویسشاو ر دزباصن هد هل رتسک نیس هدانفموب رد هلیروصت قلوا ارس

 هنسانعم كار ولواریصم معسو رولکعماسا ی مجو رونلعجج هرزواععساو عاعماو رذپ واسیعجو درفد
 رونیدهکیشیاردجا هلبارسکو ردصم هل لوقیلعردنغا هدهلپ رسک ك نسو منارلا بابلانم انعم“ هعجس لاق
 ةعاسو اعم هع لاتنش رد اردصم هدرانوا هدننزو هبهلارک ( ةيغاسمسلاوإ هلع ءرانیس (نعایسلاو | عامسلا)]
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 ناجا زفات هلکلیا باۋچۈيد ممل ېبىر چيا رعا هدنکدید ع٥ دیا لکا ندنس هرن اآ نکیل پا عنف یز تب ۳

 قدام لوقت ر دلبعتسم هنمس اخ لالبا هاب تولوا هنتسماننهم كمك م قو یدک وقلق قر هاوا جا ||

 | عقصضم ا عفسم بیطخ لاش نونیذ هزونخسو غیلبوو جف هدننزوربنم (عمسل ا) هب بهذ تباا هب حس نیا |
 ندق هچسس (عقسالا) هقرطانیا عافسلاپ هعقر نایقب زونبد هب هرواجمو هنس هچرابزب هدننزو باک (عافسلار|
 هکر دیسهینکعقسالا لاو عقسالاوبا رد عقاسا یعچجرولوا ضایب یشابو لشب یراب یت ردیجما شوق هلوجوکر
 قراصو هنیقویا تقوس نم دبل | لک | لاپ روید هنیسهبت لی رت ه دننزو | ةغب وز (هعقوسلا) دنیا
 بول هلص هاب دؤوب (عیقیفن) وناررک روت هکر وند هنب رپ كل بهت كن هلوقم یلاششانو یبوتزوا شال و
 نوا هدننزو لانعتفا .عافتسپالا_هب بهذ نی ایا هب عفسنا یرداام لوقت رونلوا لامعتسا هننس نعمت تای

 ( مک لاو) لوکس تسفاکو یخ كنپس (مکسلا) ریفاذا لوو جلا لعهزول عتتسا لاسفی رد هنسپبا عم قلزو |
 عکس لای رد هتسانع» كل بوپ وروب دلر هبطب نفجهراو هدنقو بو دیک یهریتهللنةشاشش هرکه ||

 رو یادت هللا د الب نم ذخ بلا یردالاغسعتم ایشمیشماذاعباراو ثلا تابلا نم اعکش مکینو اهکیشلچرا
 عکس هدننزو لعق (عکسننا) نخ نیایا هلا ضیا نم عکسی نیا یرداامو بهذ نی |یاعکس نیا یزداام یاقیو |
 غکست لاق د هنسسانعمقلوا یدافهوّیصم هد هډ وه و لطابو مکسیعع لجر | مک بن لاترد هتیتسانعم ||

EE ۱بی ریا کسو مگ اسلجر لا پف نورد هم ذآ پی یغ هدننزو فک( عکسلاو )ا عکابملا  
 ال طم ینا دنیءکضم ضرا لاب رونید هضرا ندا هارک یکنناب هلغمالوایعالور وب هد دنزو ماب تھک

 طی

 هدننزو لددنمم (عطناسلا) ةن انعم سلما لج روتید ةغاط یونازبص نیچلاب هدننزو روفیصع (ع ویلا
 لاب دولید همدآ نول وس ناشي یکن ونسج عطتلسو رونید همدان وزوا ك هدو ر انس (غاطنلسل وا
 لاق ردنا اعف قر هزوا ترص هدننزو ماب رحا (عاطنلسالا) نوک همالک ین حمم یا عطنا وه

 ع ولسیعهچ رومی د غال تچ نالوا: هدف هلنوکس كمالو یخ كنتس (علنلا) قنلسااذالجتلا عطا || .
 نر :هلفبارعت فرح یرهوجاردیدا لخاطرب هد هثیدم علسو قوفش یا ع ولس هم دق لاشه یی رولک |[

 لیفهمانوددب ز ندب رهوج یکیدلبا باکنراهدباب وب ك سهکید ح راش ردلع ارب ز دنیا الپ چھلکا
 ردیمسآ نصحرب هدلح ملتیموم «یداو ندنلاعا كبوش هدننب نت سدقو ر دب دا كعاطرب ضوصح هنمس هابق

 لرد خد بغېغاکآ هکر دیمما كغاط چوکی هد هنیدمو ر دیدآوصرب هدلخ مان نطق مد دن هدننزوربز( عیلس)
 چت هکر دیدآ داو ه دا هماع منا سو ها هثاذم یانو هلم"نیعر دقل وا ثعنع نالوا باوص هروکه ننابب كحراش

 هکر هلن (مابلا) ردیدآ صخر هدنع هلن کف (ناعاس) ردیدآ هبرقو هدنسس هبحان دو سسلمتشمیارق
 بانو معطد دوخاب ردعونزبندوراد یجآ یرلکد دراص دوخاب ردخاغآ كانرهزرب لوق نیغ رذیمساجاغآیپآ
 كن هسکرب و.نصزااذا مدارا بابنا نماعلس لج رلاعلس س لاقت رده مانعم ماز غۇ ا :هنتلع صر مدارب ملسو ندیدآ

 ی روید هدا ینالذجیاداو همدا ص را ردتفص (عنسال )تفس اذا هندق تعلس لاعب ردهنسانعءیقبالتچیغاب

 رج صل یمن ماوسلا نم رها لافب رولو ایجبآ هکر وشیدهب وراد یرلکددیدربصهدننزو رهوج (عاوسلا) هلیفض تنپسردغلین |
 روند هفاکشو هغالنح نالوا هدغاطو لثم یاحاس هلام لاش رد هبنسانعم ر ظدو شم هر رسک كنبیس (علشلا

 ی دالب یرپ و هد هلسهاب دال یجوا ردع عضوم ترد عاسو رد عولسو عالسا یجب زد عل هلصقهدنوب |[
 هرلنا لوش سرشسفلا عالساو رد عالسا عج نابرتیا ناعلس نانالغ لای رءنید هشادشاب علتو راد هدانا

 یراقابواو رولوارهاظ هورزواربطیرلکدید ا نل ق رع هرجا یرلطوب هدقدنلواط توروس یه بق تا هکروشد
 رود هفعامم تراز ضو روش درهعاتم هلب یسک تبسم (ةعلسلا) نقج هب هراکشار لوا هامعلرآندنز یز

 هدیناسنآ ند ضغب هکر دهنسس ییکربو هن رجتامو عانلایا ع ره تعلس هدیبلاغی هدننزو بنعرواک علت یھ ||
 ردپاروهظ «دنزی هک د هجارخ هنوکرهعلس هدندنعراض هڼو ردتل هدخزو دینعو هاتف: ف كنس ید اراه ظ

 دوخت یکج وکو رولوا لر تم هدشدفاوا كب رحت هکرد هدایزرب کر هدندب دوخ  ردیازوهظ هدنویب هکردزب دوخات
 ردباروهظ هد زغو زو هدنوب,یزنکآ هک ردب رلکدلباربحث یرموب و روا ییدید هعلس وېش ارؤاوازدق نواقآ ویو |

 هزغجتروق هاو نو ژوا نانلوارییعت اولس ةعلسو رد دحاو ینادیدزعجرم كفلَوم ید لوغماد هدینسزاف

 عواسملجر لافب روتیدهمدآ لروایئدب یتعبی هعلس( ع وللا )هدشنزو بنعرولکعاس ىج هنسانعمقلعرونید
 || ب یرد لوق ىلع نوسلوا هسرولوا هن وکه ن رونید هه زاب نالوا هدشاب هدانزو هرمت (تعاسلا) هعانس هيف: ترهطاذا
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 3 ایفا هد اذخ لب ذه داپ اعفسا هلن هی یهاراب رجح ردتیشب هلن رابعوب دت مالیات تا

 نهیلع ام لاس ر نوسپلوا 4 ةتسرولوا هنوک هنیرونیداهب و عفسو ردلدبم ندم ۈن قلا: كنپتەلكاعھسنلو یهتنار
 E FONE شیلا اردو هدام یایضتعمو ریلی تسمه هدفوبضم بو هروک هنناین للحخرابش,بون یاب
 2 یوم EE E اصا ارد( عاوفسل) دو اذا همچو موعسا عفس لاقی ردهنسانعم ك مرد وک

 ان زولوایالطا وتلا وف سم همیآ شفاب یرعا بونازوقم یزوکو نیعیا ةعفس دتپاضا نوبعمق
 ۱ یاس اس لاقبرونلوا قالسطا + روک ی دی تباصا هدنشیزو م رش(فعفمل) ایام وقسم

 بلا اول یا فاوسلا منن لا قیراپراچ بولاخ یدو خو ذکر ونید هنر لترا ج رت وم كرالب یتا (عفاوسلا)
 وند هتغابا.جیاسرومذو ند معفس یدرفم رونید هنب رلک درکح كن زوبرق ل حب و هلیعص لنبس م علا |

 گر یا + هب زمرقو هدنزو هارج ند ءاغقنیدزفم هتنسبمانعم اتا زده ه.دانعموب عفس
 نالوا ضراع ترا ناک كيوئاخ نالواریغتس یزکب نویلقوا هلنبتعف منتسلآ) رد ذعفس یدرفم

 یوم هک بوشبا هر دوخ ای هنس هوقلوکو هبیدنرو س نالواهدکیدنروبش هلی كن( ةعفسل ادعا ۱

 فوت قلب لات دولواشاز یتیراغایک ولوا فلاطچد تول كرا لوک وند هنس هلو ۱
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 1 ۳ او دود ننی فب طمرفردب لک د ځی هکرونید منان شوف ناغوطز ةا (عنسل)

 | بوک مایا كنیک و كنويق نالب رغاچ هفلعاصو دوسا یاعفسا بوث لابش زوئید هبوئولا وب هرقو ||
 با ا ام تیعداذا خللعماوهو عفا كيلا لش ا لاعب هنمو زولن زغاج هعمواص بوزن شيا هلل وا قلارق ۱

 اج لا هلوا,ذد بم رقوب ندنرقوط هدنرغوب ختمارق دود هنج رکو کلوش هدیشنزو ءارج ||
 : هدشزو دعاس (عق اسلا) ندیدآ ن ظب رپ (اعفلاونب) نیطالخلا عضوم ا مقنع قاهتجفس تراصاذا |[

 ن ورخ یو هدنن لاح وم كنجو حاسم یاعفاضلجر لامي روٹی هن اتتللوق تروع

 رد دنوآ ندیا هب.راضم لب زیرا و رونید همدا ن دیا هبقناعمو رونبد هن السراو درام یا عفاش لجر لاعیاا
 ۱ ۳ او رم اه دا هوضع عفتسا لاعب لا ردهنسلبانغم قمزاتیف بوشیشءاضعا هیئزو لاعتفا [ عانفتیمالا

 ۱ تم هدننزو لقت ( عتستلا) موجوا فوخ نمربفتا ذل لوم جلا ىلع هنول فتا لا فی رد هنسساتعم |
 | فل رر غ لوق همون ناو یماسا در خام ن د نفل نبا فیس ار اه ییظصا ادا رانا غشت لایت |[

YIصا ناضز وف ناد اف ج اطا قیاسلامصب ناب : هتناماو و هنیدنمیصر ةنیهج عفیسا آمفی  E8  

 .عفیتلاو یدلج دیدهدنتسس هدام ضرع خن دخلو فلوم صصف هند اممسقنلف ةادغلاب دم دخلفناد هیلع ۱

 .دمدآندیآ > بوما تالاسع ند هننک یی دروکر ش ضرعمو ردن واری ندرخآ مرو نانسی هبیهج ۱

 ننس هلتق هنیهح هگنوسلوا کمولم نماند هشسانعم بلغردلوهحندنظفا ناز یس کن ۲ رو زوئتدا|

 | هلربادصف هی هما لوا ین اماونید نوجا قلوارهنشم هلاونع جا! قاس هلک قبس هخب اما هتک مانعفیسا

 | غوا بولغم هروب نم ند هدعب یدیشلیا قب رط خیاوح فرص هلا هلا دشساو ضارفتسسا نادسکره اور أ
 | ءارغه درام ییلام روبنم نوساک حابصلایلع هسیاراو نح هدموقرم كیکر ره یدنشلوازجاع ندنتسادا
 RESA آی رک د هلبق كفافو یمض ناف كنس (عفرفسلا) مه دبا علقت هروکهنسناضتقاهلیهجو |[

 ۱ 2 هضم کردن عما کیم هلي كت هی یک لو لو کد( زد هایش تن ۱

 FERE ندای وبح ضعب و ندهن رآ ناسخ لها هک ودب ورش مولر دز لوف نلعروشید هب هزوب نالبنات
 4 عقسلا) ردقوب ییساجن غفل وعلاج وتفمو لالا مون هدب غ مالک ارززب دلباےلکتو زه اخف رر ید هشت

 نی وقو ةبحاتلاو مفصل نا كلذ لشعقسلااذهیناملاسقب رود هبحان هکر د هنتساتعم مقص هلیعص كنبش
 اس كل مقسلا شرم كغوا مورچل كن عقلا زود هشیزانان لاو دس هروخت نقد

 | لاش ۶ کرو دو شاط رد هنیسانعم قمروا هشیکی دنک نی هسا كا درمشرو معاصاذا ثلافلا بالا ن
 hp TR ن دن فرط تشوا یاعطو لغ بل الا نوکبالو هب هی هب رضاذا هب هغ

 اس دشن الو اهر عدت الو اهماقتنتال ةد هبلا مدقدقو هفیضا ییارعالا لوف هنمو هتعفوسنم هلک ااذا ماعطلا

 ی ی ی

aes 

 هنو ندنتلآهنو ندننسوا هیدن رون رفاسمیا هرکصن داق دد وقهنسکو اتو رفح درا هننانتممینارغارا خو خف

 | ندنجوا هلفلوا لمسهیالث تاج نامه یکت طم نفو درت ویشاوهاب رفا سم سپ یدید لپا لکا ندنفارطا
 س سس

 ید

 تو ست
 ت تخم معتمد سم ہا



 خرس یار ووخا یا وق هلو هل قاب کیان هدلصاوباو حارس نع ر سلا غ |
gsدلم ةنمو دلو ا راما مایا اتفتسا ندیواسمطا نارا اا تج  

 امانی ھت اودتناک اوموملا عیسا لایت زد هت تمانع قلوا مدرس یینهبادكمدآرب رب عارمساو شما عن تح

 لاش رد ةت عناسنەخ كشر وکو توب شوق هەن هدشزو لع افت ( عراسنلاو) هدس زو هلع ام 4

 ع سن لاله دهنشسالتعم قمشوق هشیایش هدشزوپلعفت عرسنلا اوردان اذالوعراشنو یا

 نصناسطا دینی عقاب نا ایشون ید هنیب : دیش 1 هدنتزو ذفنف هافاق(عقرسلا لافان ۱
afازذمبلانسما خىلدا او ینبماوق نور نلامعتسابلقومکءدنزو رم (عیطسل او) هدننزو دوغ( جالب  

 تعط لوقتو عن ذاة صارو چ جلا ج اعلا قربلااذکو ىناثلا نالا نم اعط و اعوطسرابخل مطب:
 مک دهنیسانعم كيودنلتسس ینولاچ هت ر یر یرثلا هدستزو عطق علطسلا) ةتافنالاتنراطافا و

 اعدم سەید عطس لات ردهنسانعم قملاچ هللا لریغر .دوخا لارو ایا وخ م هند د

 گتمنسنرو ردعضا دلو( یان هتک (عطسلا) یرخاذب وا کلن : عهد تر :ناوهوآ ام قن

 ۱ وب هعروهب بت توبضا ا: دیدن اْطس هعقول تععس لونیقت ردهاکح یزاوآ نالوا لنصاس ن دنقل ۳ ۱
 ارولوا ی فلاح هنو جنان ایخلا تاک ارب او لر هلو توس یاکح یورو از دص و تن هو زی ۲

 ض ناک دما الا نماعمش لا عطع لابتتهنسانشم قلوا نوزوا توی دوو او ت ا
1۳ 

 سحر اس ی

 2 سد دمت

 روند هود ثكکرایرعوب نوذواو دود نکرد نالوا نوژوا تا كفحالآو درداچ هدنازو ب هد[

 زرانیضب هنخانزوآ ! هننویب كنمو د هکر دیس ای هنوکریو رسدآ لار و رۇ هنری دوو وا ریکر اکو لیقو ابقو | ۱
 ولنونب ټو زو علا سالا)ا عاطملان مسو اداره عطس لات ندهشسانع» ین اغ لبا ع اط یهود (عیطتس] هل |

 کن دیا ك شرف هی ةرقلئاو نازک لیوطاایاهنآ سرفولجر ل فرود هابحو ئاسن ||
 'میلعسلا) عصف ئا علیم لر لاش زند همد روتعسو حص هاو ردم ( عطارد اکی ةلاوف أ
 (عیعسلا) لو طیا امج خر لائقب نوید همدآ نوژوا ولو فضوو یدنلوا) رک ذ هکر دردصم هدشنزورتما |

 | لوق نلعنم اتمنا وتزود هرهح ولد نالوا نالوا هرحا یادت لسد : كنبعو مة كنس( عسلاو)+ رو ما ۱

 | | ؟ا رضا غغ اش عوتسا) دون دون یادش زکو لوک یر لودر درول رادوچ 1

 Fan نان ناوا O E ندو عش ع ام لاتواھاداذا یزملاب منسس لا شیب ها

 قوم رهان بالف عض لای رد هتیاشفم قلوا نافربب,كيوازیکه مسج برطضا !ناجسلا عسعس لاقي |[

 یارب كبد وب ٥ڊ زو لرز (عیسنلا) نهدلاماوراذاه لاب ردهنسانعمكمر دنچ هغاب (یجانصو
 : لاق ربا جتسم هتماتتغم قعشوابنص یم ایل نکآ.كناو قو :مره اذآ یلچرلا عسعست لاقي ردهتسانعم قوا

 | لاق ندلبتسهنیاضعم قلوا هدنزکالفو ناشی رب بوشود لاح اظ كنبسکریو هتک هت اذارهشل|عسعس
 ارهچ هز هراشیاد یک :نداهنب بیاسنعم قلجا تولت رص قادود ندیراشید ےل !رغاو تطحا اذا | هلا تبع علن

LSS AP :هدښزو عفن فسا ؛نانسالا رعهعفش تیرسحاا ذا هه حسمت لالش  

 الا بابلا ماغتسهش ری راطلا فس لاقناز د هنا نعم قم راح دوق یکدشکواد بّوشارظوا هلت دا ۱

 لاقردهنسانعم قمروا افلطمو هبطا ادا انالق نالف عيل اقر دهم ًعم قمروا هجابظهزوپ وهیجانجم ایضطلاذا :

a 1ف هراهنچ ییناو هسوو هعلعا إذا ئىشلا عفسلاهردهنسانعم نرلتم لعبویلهناشذ ن هنسنر و هبرضاذ  

 ادن رنا كمارو ارينا عیار هډو اا عفس لاقي د ةن انعم :كمرزدني هجزآ بولا

 یاس هلوق هنمو اهب نچ اف اهیلع صیق اذا :هتسص لاتقا زد هن شا شغف تلع روس" >بوتوط هلتدش ۱

 رانا لها :مالع تیلعلواهم دغم امال هبصاَر یفتک و هه ند ولنلوا رانی اهن هل ىا تیصانااهفستآ
 قاب هرم رک ضد مایلی ملکم قوس یز توتوط ندنش دیضانراضحت هنتوا هناتنلوآ ۱

 + دقمبولوادارب هجو ندهیضات هلیشهسد الم تسلک تب | ویو و دنوسنهلباذخا ندنسانعم

 ردواپزاحتیانعم هکر اب دلار سنت هل انعهرشخقراطخب و لال ذرات و دشفلوا افنک | هلکنآ هلسنج قلوا هچو
 هروکه کوب رادموقرمی) اواهدونعسل ضعب وودموشرمرد هلباواو هکهراع هلو ةن [نیلهددحسنف ضب کرد جزا

 ههاقاوذخ |ندنرزوب هلغلو موسرم هل ترابع هن وا ندهماقا هه ضعدورواوا هنن رلانعم كاباروهعمو مارلالذا



._ #R 

 رات نردهدنربدسفت 7 !دارالک :رمنسلا عرتسلا ار ر کمو یدنسلوارکد هکر وند هکلکی اچ هلنیتعتف [عرتسملا)

 زوم كونو نالثتاکرح نیس (ناجرمم )اولا احولاىا عرسلا غرتلالوقت رد تکعد ترا بانو
 تم هلغملوا لقنهنو ردهیئاشب + قیع خف كن ظفل عرس ردلودعم ندنلظفل عرش رک نضاع لعق ےس | لتا ۱

 | :كمدیدلوا غب مسك هلغلوا توقهدنسانعم كن هلو دعم هلک اجوزرخاذ عرتسیا اجورخاذ نام لات یدلوا

 نااقب هثمورونوا لانسعتس قردلواربخ ننه یبجت یا عمو قرملوا ضحتربخ یینهلک نامرسوبشاو زولوا ۱
 تیاغبكمدآرب هکر دون للتضاردندلاخ افاد یرللوق# ةلاهااذ نامرتسا# ءلرلب رعو ع زسا اتیا اذک ت غنقصاع نارا ۱

 :ناقادلتوب ندنتننوزب كنوبقوب یدیاراقاغلب ندننور انادندنشلنوز یدباراو قوبق یشیدرب لوزهنو نویز
 .لطمخب لزیهلئاس هلکعدردنا نالبس توشاط ندنکلومسهطارفا هکر اا یا, زاهدی لکدلنالاوئسویدزدن

 فلاسهاهزوکلاح ماغزلااذهعرس رد, وصنم هرزوآ قوا لاح ندلعاف نیمهلک ةلاسهاو یدلنادارا یروب زم مالک |
  OT.هدنکس هزهذلاها ناعرس هلغلو  هرزوا ی یو ًانلعف لقت هکردندنل-قا اقرع دز تضف رد ر

 لەق لەئ تافلومرونسیلوا دارا هیسک نزور ییلوصحو نوکتمدسقم ندنتقو زونه كئبشر زون رم لثمرولوا |
 لوضتاقرط بولوا كيد یدکود هلکلیا لقث هنسانعم تدض لغو ببضتیزبروسلوا هزوک کیا یکیدند نیو

 زویع ضرالاانرعفو یوو راردبالب وات هلباءنالاءاماالم لوف ءانا ءاسلا التفاهکه شر رووا شلوآ ۳4
 یا ا اک ابوك روض ربت ارز یدنلوا لسقن هشت ندنیلوعفم غل اسم هالو ضرالا نوی ارو لصا |

 رع نرو زادك بوک هددسیا لعاف هدانعمزیگردنقنره یدنلوا ربت تن ربت ندنیلعاف هغلاسم
 | تولو ندتسن هلوعفم هلرکو لتنعاف لرکنیققعلا د نعرو رولوا شابا نالینس هسنفش هلغلوا قرع
 ] دنافاوآ كل هنسترب رانا صف (ناعرسلا) یهتنازدشلبا قد رفت هدنتس هاش احن ل و طم فار دس هجنرکر ذلعاف

 | ناعرس ف جرج لاق تنمو نوهبدلوا یتعرسو قبس هدنتهج روهظ تسن هننسهبق زونلوا قالتتطا
 | هتسحهقرح هل کش لبطا ناینتو ران همزن نوک كنار زما لا نوفنسد نیذلا مهلت اواقیآشاتنلا
 لوق لغ هنشب رک او اتپلئآوایا لینطاناعرمس تغلط لاشنولوا نکاس ءاراتضعب هدنوب زوتلوا قالطا
 نون بکار ٌشلرنصندناوهدنزرط یعاطوطیاص هکرو هرکس ناضحندنژانا کیا كنترنص كراوط
 هکزوتید هرنکسلوش دوخانروشد شی رکے کو" یوق دوخاا زد هناعرنس یدرفمرراش رکی رانا زدن رک

 نالوا هنوز هتندرکل نمف تآ دوخاب رروتک هی ا رار بوبلب وط یرانآهلفلراص هتبراجو ات رکاب كقوا
 | دءاتنوکس تار ناعرشمدادعام نداتعمو و روید هشب رکن الباب ند ترض كناوبح دوخاب هنهانوطیول

 | ووشو خوبی اقلطم لوق لرو شید هغوبج قالیرب ناتفج ندنلوقدعصا هلی مسکو یتضفكنبس ( عرمسلآ)
 یک هتشرون لانو هزانورتندب و رو شد هیهنسن نوزواكپ و ردهنسانعم عرس هليغف كازو كنېس (عرعرسلا)
 هز شی دوخاب هرخ هدنزورنم( عرسملا) ندللا عانشلایا عرعرس باتش لاسشروشید هناوج زانو مز

 هد نرو بارح (غارسلا)" رشوارخ ىلإ عن نىا عرسملحنر لاتش روئید هبسک نالوا لالاجو تسح
 عن راسو بدطایف معاطف حد ذم نم "یا اذهاماو ثیدطاهنمو ردعن راسم یعجج ردغلبا ندننفل عرنسم

 ۱ تیدطاهنمو رود هکحذشت نالوا ندقارطو ندموق هکر دیفدا رهو هدتنزو هحورس ( هعویسلا) ترطاق ۱

 ۱ هعو رسو نساریا ق ا !ناسنع م لامو نیت نیتعو رسنا ممنخاف انهه "رهدیلولایدلاخ هلال لاقا

 | اتضعب و ردلکد رونکمو و هلی صف كنس (دعورسونا )ردیدآ لیحرهد هماهنو زدندآ هب رقر هدلګ مات نارمل ارم ||
 | كنهزمه ( عیراسالا) رادعضومرپ هاتف كنبس ( ع وازم عوارس) ردیسینکراطا نتبقع نباتا رولوامونضم ناز

 لاق زوئلوا لکا هلفلوا بشوف ی هزاتراقح بوروس ندنرابید كتب راقوبچهعصآ هکر وند هرربلف لوت هيف
 هلانو با نالوا هدنراشید كناسناو هبطر هضماح تاكا اترو ةلبطا لصایق جرخت 3 رکش یهو عن راسا( ناک
 نالوا هدنحاغا كنابو ءامو ملطوذیا عن راساودرفت لاش واوا دوشم هدنلکشدهل هنا هجتزوا هکروشذ

 دوو رفیآ نانو ویا ارطو طواقخ یاعی راساتاذسوق لاقبروئیدهظوطخو ەرالاێلخ لوي لو

 هل رافع كابو لر اهرم رد ع ورتو عورسا یدرفم كعد راسارقلو ان وكم هدفرد یرلکدیدیظو هدلاتموق

 یرللا كوه (یظاا) ع ورتساویدلوا مومضم هلتیعبت هسه كنار هل بف ك ابید نا عورتسب ییصاكعوزتسیو
 عرسا لات تعزنم هل: رتسک نوومه ( عارمسالا) نويد هرکس نالوا هزا یزاقااو ||

 | هلتغاوادنز قرغ تنضل هذ صا لوفاقرع دز ببصت سد ندع یربیقت هاغاق ن نویع نعوم كرا
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 هعیاس لاقت زد هن انعم كمشلب وسا نمتانو شخ و كيشکوسو عاجلا ةزكب هرخافاذا هعبانت لاف ردهتسانع»
 ارج هدنطاصموروما هدننزو ےچسنم (متسنلاو) هدشنزوربنم هلی هیقوفیأت 1 عتسلا) غانشنلاوثفراد هاماراذا

 [ عجل ار شکنعهزما ف ضاممب رس یا عتسنمو متسلجر لاش روند همدآروتفیبو كالاچو تسجو كلشباو
 ندنتالاوم ك مالکه رزوا دح او یور لوق یلع ردهرقف نالوا هبفاقمهدارم هکرونید همالکن الوا نقم هدتزو عجر

 یعجرولوا ردصممسا هکردنراسبع ندنتقفاوم هنفرخیورنالوا هدنرخآ كنالوا هرقفیرخآ ك هبنآ هرقف قي
 ندینآ یانعمو ردصوصخ هروممالکرانوبو رولک عیجاسا یهجج ردهانعموب ید هعوضساو رد عا چا
 بیل عجم لاقي رد هنا نعم كلا ملكت هاله رففولةيفاق نعي نمضتمیصاوف رولواردصم عمو ردزوخ ام
 كمنو دلرهدیا عیجرتو دیدرتینزاوآ یسهلوفم نجرکوکو یرقولصاوف هل مالکب قطناذا ثلاثلا باسبلا نم اعم
 هجم ر غوط قر هبعاصهرزوادحاو مينهدصقمو اهتوص تدکدراذا ةماج ا تعج لا ندیلصا یانعمهکر ردهنسانعم
 دم الع (ةعاجسلا) دصةملا كد دصق یا عجسلا كلذ عنج لاق ردلمعتسم هنسا نعم كلبا كنهآو دصق
 لجر لاقی ردهتسانعم هع اه (مچاتسلا) ردنوجاهغلابم ءاه روند همدآ نیلی وس نقم یزوسامناد هدننزو

 نتوا رهدیا عیجرتو دیدرت هدشنزو روبص عوجسلاو ةعجاسلا منت! قطن ناک اذا مجاسو ةع
 هی رطمج رخوطقر هبباص هیدنسارب عجاسورولک عجاوسو هدننزو مکررولک  جس یرمچ روسنبدهنیجرکوک
 هربسو همالکی عجانس نالف لاقب نوسلواقربظ رکو مالک رکر وننید همدآ ندیاكنهآو دصق هرزوا هدحاو

بوکح هلتف رز یزاوآ كرهبلزواسب رواب دوخ ایهیهقان نوزواو دصلانع لیعال متت ینعیدصاقی 1
 هيعاوت درط 

 لدتعمکر وند هبهرهجلوشواپنبنح قدب رطموا لب وطیا عجاس ةقان لاق رونید هبمهانندیانینح هدنزرط
 هنسا عمد صقم هد زو علطم (مهسلا) ةقلخلا نسح لدتعمیا عجاسهچو لاقب هلواربلدو تفلخ بوخو

 ثلاثا بابلا نم اعدسهبهعدس لاق ردهنسانعمقعراج هل دش هیهنسنرپ ییدهنسفرب هدننزوعدر (ع.دسلا) ردلیعتسم ||
 هرزوا زو و هطساذا هعدش لاقب ردهنساتعم قیا و هګذاذا هعدس لاقي ردهنسانعم قلزغو و هیفم دضاذا

 ةديدش ةیکن پکن ذاةدیدش دعدس لوهجلا یلسع لجرا عدس لاقب رد هنسا نعم قفابق بوشود نوکنرمس
 مموقهنمو هنسانعم هبکن روشد هکعشود بونابق هرزوازوب زولوامساو ردهم ءانب هدشزو هعدر (ذعدسلا)

 هج رغوط هنیدوضقم ةهجو اماد هدیننزوربنم (عدسلا) ةبكت لکنم كلةمالسىا ةعدس لکنم كلاذقن
 [فعطرمسلا) اب داهوالیلدیاهاعدسمر اص لاب روند همدآ نروتسوکل وب لوق ىلع هزوغالوقو روند همدآندیک
 !دیدشاودعادعاذا لج را عطرسلاف رد هنسانعم کتک بودرکس هلندش هلغقروق ندهنسنرب هدشنزو هجرحد

 عرس هيف لاقي روضید هکلکباح هلی كنپس (ةعرمملاو) هدننزو بنع (عرسسلاو) هلنبتف (عرمسلا) عرفنم
 لاقب هنسانعمقلوا كالاجو كاج رولوا ر دصم هدننزو بذع عرشو هعرسووطبلا ضيقت یهو ةعرسو عریسو

 كالاجو تسج ردفصو هدشنزوربما (عي رمسلا) قطب ضیقن شمالا بالا نماعرسو هعرس لولا عربم
 شالو باسحنع باسح هلغشیالوا ةلاعال عقاو هباسحیا باس عن رسهللاو لاینهلوقو زونید مدا

 بسح ناه وهف حالعالو هرشاسمرغب هنال لجو رع هدارا اع اهتم یش ۶ طبالف هلاسعفا عرسبوا هوش نع

 ال وا ردشلبا هیجوت هنوکج وا فلوم نیساسا عرساوهو دقعالو دعالب ظلم مهعجو یهنعبدیب قلا

 فلج كلالاعن نج ایناتردشهلوا هیبنت هبش رقو عوقو كتمانبق بوتاوا هداراعقاو ندعي رس هلبسهقالع موزا
 كرخآ ییاسح كنامهدحبا بودیا هدیشک هباسح هدجسةنریغنآ قیالخ ثفاک هاغلوا هنن نونو فک اعفا

 تلقندنعرساشلابزلبا نوهرمو قوعهرکیدتقو یبهبساح هلکلبا للخترخآ یش هغلاراو لوغشم ندنباسح
 عج هزشحمو ثعب قبالخ هلجج هلغما لوا فلت ندنس هلع دارا یهلا دارم اریزرددارم باسح نامژ

 یاسح كنعوم# تاذلاب هلفمالوا جاتحم هتاوداو تالآ یسهلوقم دقعو دعو فدو بناکو لق هرکصن دکل
 ردکح هیلبا هلماعم هلی لضفو لدع همجنس تضتقم یسهینس تبشم تودیاتب ور هدهدحااو طصلو هربسینظل
 ردندارعشنارمع ن عی سر دن داما عب رسو رد: ورم هدرا ینج هلوا لیمگ" هبساحم هلج هدندمیُناص نوير ج

 ندر یراکدید ءا شب عیرمسو هلیمط كنبس ردنامرس یعج یدلوارکذ هکر دهنسانعم عر سمو كاج عی رسو

 (عب یسوبا) ردشلبارارکب توب فلوم هلی یو هل رک ك نېس رد نامرس یچجج روسنید هغوو هلاد نالوا طاس

 هنیفس (هعد رس )رونلوا قالطا هشتآ نالوارعضم هدروب زمرجش لوق لع رو لوا قالطا هرصش یراکدید ضرع
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 دعب سسیا هعارسنرچ لاش رونید هغارصقهدنورو كلا هدننزو هما (هعارسلا) ردیدآ همچو هدتنزو
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 | ای دلکب و دی رو مط هلتعرس عین لاد فرط فر طنامه هلغلوا یعبا كنیرالغو| ك: هروب زەزانويركم ىد لبا |دن وید ماب
 | یدنلوا [قالطا عابسلایداو هبازوا دعب نم هلکعد عابسلایداو الا اذه یرداام هدننکدروک. قیفیکوب لئاو
 ]| ندو ندیم لددع شعب ند دادعا بنارم (نوعبسلا) ندیدآ وصرب هدندروب ریغونب هدتنزو هیب رخ( ةيعبسلا)

 ندندانسن+ !هدننزو هنیهچ ( هجیبس )ردن دا سیف نعیسو بطاح نتعیبس ردندایسآ هدتنزو ۴ ۳ ( عیب ]| داچا هلضزع نعاس و دذ نیم اسو تباث نبع اس ردندامم هننزو باک( عابس)ردینآ عضومر هدندالب | سبق هلی کلاب (نایعبسلا). یدیشهلوا هیچ وت هناکللام هحبوربهبینتمارو مشمرعاش ندنفرظ هلو دلا فیس

 | هکرییع ! قلزسوصر ندنفلزییوص هود هلب ننک كنيس (عبسنلا) زدند ها لج نة عبس و تراطا نهءیبس
 .هلیعص كنبس (عبسلا) : ننه خا ننسوص هود هدرانآ هک عب رو سجردنرابع ندکمروتکه یوص نوک ی چندن
 | انچ ئا هجو هلام عبس خا لاب ردیعما لوز ندورجیدب هکر دندن ههستروسکه دنسشزو ریما (عیدسبلاو)

 ۱ بلال نب ورع قصا وا ماماردبردبنطب راډ دنس هژیبق نادم عنب عیبس ردندایسا غینسو عبس نف

 | كنعان چري هدنتزوآعبط («عیسلا)ردراب وسنم هارو ارث دم هت هکردیدآ هلڅر هدفوکو ردندنا "یجیبسلا دعا
 | تاک اف ثاني لاو یناشلابابلانم اعبس موقلا عبس لاقیردهنسانعم قطآینربهدیدنكن رللام لوق لع قلوایسجتدب

 | س لاسقودهنساسنعم قمرصا هلی رشید یپکروناج وجاب قّقوط هننیومان بو دیا مش همدارب و هرعذوا هامراذا
 قویقدروقو هقرماذآ*یشلا عبس لاسقب ردهنساسنعم قلروغوا هنسنر ون هنااب هضعوا هیفعقووا هتشاذا االف

ا عبس لاقبردهتساسنعم كلبا تاقیدب یاو اهسرتفااذا معلا بدلا عبس لافي ندهنسانعم قلمرا
 ۱ هلعجاذا لت

 | هقرمساذا *یملاعینسا لاقب ردةنسانعم قلزوفوا هتل دوب هدنشزو لاعتفا (عابنسالا) تاقاط عبس لع
 | یلکیه هک اپوکر د یاس یوم رونلوا قالطاهیعود كاکرانالوالب وطو مجظع یدوجو هلیعضكنپس (یعابساا)

 | ناکاذا ةبکابس هأرماو ندنلا عایس لجر لاو لیوط میظعیا ةيعابس ةقانو یعابس لججلانعازدنافیدب

 کی دیو زد قو رعح عبس مانا کروند هتنچ هل كن (عوبساو)هدضنزو بولسا (عوبسالا) كلذك
 ردتیاوژراوب هکرید حزاتشتام حاس یا اوب شو اموساو اس قلاب قاط ثیدط اهنعو ردهنسانعمرشیدیو |

 هدنوک دب یسود كم دار هلم رسک كتوزمه عاتبنالا | یکبورضو بربض و دیفجب كعبس عوبس ضعیلادنعز
 جا ل ابرد هن انعم قعتوا دروق هبیاومو اقدالا تدرواذا"لتتفب م سبا ل اقیرد نہایت كلكه ونصر

 هیسکرب و ةرؤظلا ىلا هعفداذا هنيا عيسا لاقي رد هنسانعم كمر و هيدياد جوجو مهشاومق عتسلا عقواذا نایعرا |
 نادرابتعاو رفت نم هلوکم دار و عیسلا مط یا عیب همغطا ادا انالفخسا:لافب ردهنسشانعم ك مرد قاروناج جو

 کرد هنیپاتنعح فری هدننزو مزکع (عیسل1) هلمهااذآ هلی عبسا لاقت زاد هتم امنه قلق لو ببسم هلطاقسا
 | دون هیمنک مولعمانیبسن لوق دع ههارک شلاق هن ساوه قر هلال دوخت هلفملوا لاسمها ندندند اتو هییرت
 لوق ردسف هیات یجشدرد دوخ اب ر دق ها ی جندب دوخا هنالوا شموزمالواتس هلکلیا تافویانا دوخاب هیانزدلو
 هلن ریضمو كبخا یکرلنا ندن نخوادا وبا نو وشن هر ازنآ هلغملوا لامها هرجا زاروناج چتو دوخابهنالوا یسنح
 | اهریخ هتم رق هم تاموا ازاد لوو ول فرم ئا غم لجر لاقی ون دةعوآشعوط للا یدی دوخناپ عوبطم ۱

 | هچزکر هثاا هعبسل دولولاوا نخ یک راصف عابسنلا مع لمها نموا دابا ةعب رانلاوا ءاب 1 عین دوبع نموا
 | قیهنستوپ ( مییسللا )ىد لوا منهفنم تجب را هقیقد نکس ندموسرخ هلیترا شرع ءابآ هعب رایاوا هدرادنهمن ميج

 | لاق ر ذهنن س انعم كطبا"یلهشوک ىد و یینکر ید ییهنسفزیو فعبس هلا ا هعیس لاسش ردهننسانعم قاقیدب
 ۱ هرکی دب و تارمعس هلسع اذاءانالا عبس لاق ندهنتسانعم قلا هعذدقدن و ناکررا ةعبتسإ نا .هلعح اذا هعبس

 فرعو قاط ةخبسواتارهعبس لر جا هلاطعا یا كل هل حبس لاسقب رد هنس انعم كلمو تاقیدب ؛دوجخا

 هد هنفه هکر یل متسم هنا بانهم كی دیا هفبظو توالت عسر نوکر لودیاریدقت عسیدب یع رکن آرهدعرش
 یم اق بوک | نمک یدب هد شنان لنهسکر و لابیلعبس لکی هنآرف هیلعفلواذا نقل میس لاشیرولوا منخرب
 يە دۇچ دهن اتنعم کلا لانه ددع شب ییهنتشوب و لایلعیساسهدنع ماقااذا ها مال عبس لاقي ردهنسانم

 تشاذا موقلا غ لاقب رد هنس انعم قوا لا هزوم دییدذج كتغادجزو نیعبس اهلک اذا هه ازد مس لاق
 كشدیا ار هلعاجت تژنکواهعماجاذااعابسم لا عجاش اف زد هنشانعد عاج هدننزو تاک (غاستسلا) هناییس
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 هنساتعم

 | دددا ذآهبرقرپ هدنسا اط ق تلح(نیعیس) ردندنن د نوعبس نب هللادبعو ردرومشم رقم لضالا یکم نوغیس

 | بتذلا عبس كاز هنس انعم ققروق دوخاب قغ نوشروقو قوا هروناجیجترب و مهلاوما عبس ذخاوا عباس
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 یتسلوا فراطتمر غو ردکعد یدلبا:ذخنا یکی ذخا تكمدآ ی دن افزار وا دوهخد دنا و4 ندم ندا اروتدوخاب

 ےھرد دام هنم تذخا لوقت رولوادارم لاقثم ید: هلکنا هک زدظفلرب (هعرس نزور رد بم هنزاقلعا تشناتو تیل
 هدننبنیعسآر هليا هقر عبسو ردندنیعبات هبنغسنا نادوحو لیقاثمهعبس نزواهنم ةرشع لک | ناھن ب نونعیذعس َنزو

 نالوا تعایق هاکریشح مب عسنو یدنلوا يمس هلغلوا وتق یدن هدنا ید هدا ردعضوعربهدنتب هززکه لبا سدقو ردیدآ هب نقرب

 موببئذلالوق اذه نیز ةمايقلامو اهم نم ىا عبنسل جوب ال نم ؛ ثيدحلا هنمو رونلوا قالتطا هعضوم
 لع ع اتسللهنهن عارالب كرت نیحنافلا دنعامل نم داراواةمايقلاموبابعا ارنوکیال بئذلاو یربغ عار النوکمال

 یورو یش لکن ع یهوهلب هیف نولغنشیا وناک ةیلهاجلا یف مملدیع عبسلا موب وا اهیدرفنموهذا يسارا ا
 اهذنسا نح ازا هبل طف هاش اهنم ةخافتثذلا (RE هععین عارانت دو یان كئدحوشا ءابلارمت

 ةولصلا هیلعیوبن ترضخ ثخبم قع یربغ عار نوک وب مینا موب اهل نم هلل اقف شذا هيلا تلات هم
 بوشود هنس هكا ناب وچ یدلبارازف وراق نویقر دروقر ه کا نکیارذیا مانغا یر ناب وجرب هدنماکنه مالتنلاو

 ینویق قجبهلوا مهمعطوبشا یدمشنس هج رکب ولوا هحتوتم هنا وج دروقلوا هزکصندقدردقارب لر هیلبا مادقا

 ردقج هلو ایماحو بح اص مکہ رانا هدعسلاموب قلو ا نابوج هرلنایربغ ندناب نکل ك دلباذخا پویم یاب
 همايقلا مول عبسلام وب هلل وا یعهارمشح عضوم عسراضعبرلبدلیاهبجوت هزوک هحهنرب هدنسفت كنو ثیدخ لها

 ینجهلوایعاركجذهدتمابقموبارب زردیا در وقیربغغاراسم نوکبال و یهیجوتون نکولوانج -ارهنتسانعم
 ثاقالتخ او دی ادشو حج رمو ج رهكح هدنازومط هدنامزرخآ دارم ندرو رم جۇل نا

 تبسم نسنان وج راب زو تم نغلوا لغتشم ندنسشاومو بتاود هلکعسود هنندیقیشأب و ناخ سکره کر دهماع

 هرل رع هدتيلهاج نامز عسلا مو کرلی دید راضعب و رذترابشا هنن راقح هاوا هىو هضرع هنسنج عابس هللا

 :رادروقنالنغیدلافسم یرایشناوم هلی وا قزغتسو لوغشمهنماو لىن و چچ هداك یدیادیعموبرب صوص
 یدحاهتلاحورماولتدشوولتنحتیاغب راب رعو زدی ورمهدهلیفص كن روم ER اپ

 نالواهدینامز مالسلا هیلع فس و ترضح دوخا ندهلبلیدب نالوا ل نانهنموقداع رک 5 نوک لردباقالطاعس

 | قذحالاقف ةلئسم نع لتسهنع هللا ىر, سابج نا :نتافنمو حواشلالاق رازدنا بانک ندتدشو طق هنسیدب
 ديلا ةجارق نیعبسلاو سانلا لع# ضبأق هللاو سانلا فاخا تفیکو۴وبشاكقدزرفو قافتم,دیدش رمایاعسنم

 نیدج نبرکب و بهو ن لعنت نیبجو ردنیضرا عب ها ت تاوع عبس یدارمندنیعبس هلیسهینهنذت عقاو هدنتیب |[
 .یتفوینفضكنانو ىف كنيس( عیسلا)ردرلث بت نیم ر يڪ دجا ولعواو مهار نب لېسو لهس

 | هلب رسک كنبس زولک عابسو هدننزو سلفا رولکع بسا عج هنسانعم سم ناوبح رونید هروناج یت هبنووکسو
 : قالطا غب ةروناچ ىر ەروكەننابپ هدراصد لمس هنسانعم ول هلیعص ناب نود هعبس هز السرا یشیدةصاخو

 قالنطا عبس .هرانا هلغلوا لماکهدن7 ود« دزو زا لوا یک( قیدلوا لفاکددع یدیاربز ردندنسانعم دوهعم ددع

 دوو مک رم ددع ڊا د چالا نیب رد جز تز دراج جد یراهکرخ کا نوجاریسغدو یدنلوا

 ۱ هک ان ۈك وپا لصو هدفدلشب کیا هزکضندیدب هذدا دغد زاب رع نوچکنار دقوب هد هراس دادعا عضو نالوا

 ددع هلجزا کر دوب یتروص كنلاکو رار دیا ںیبعت هینامواو اکآ نوبوح هکر ردیا لاخداواو هلبراتعا رخآ سنج
 .یناثو زو: یکنا ل واچ وز اب ز ردنمضتمنیعوجچكنيناجموب هعبسددعرولوادرفلاعم خو ز ابونرولوادرفایو جوزا
 هدقدلوا عج هليا قلا نالواثلاتح و زر نالوا لوا برف ید ردشب ٹلانو ج وا یانو ر لوا درفو رد ثلا ثلا چ زو ترد

 د رف یک نالوا زا خ وزو زولوایدب هنفدلوا عجبا ترد نالوا نان ج وز جوا نالوا یناندرف كلذکر ولوایدب

 معگرولوا ترد جوز ءادتناوح وادزق ءادجا روک هنفددلوآ ددعدح اوو ړولوایدي هدقدلوا عج هلبا شب نالوا ثلات

 ددعیدیندران چوت زواواددع یدپ هدقدلوا عتب ولوا عفش ج وا ورتوتزذ هدیدب : كل ذکر ولوا یدب هدقدلوا |

 رود هز قوج,یرزوناج یعرب هدنزو هلح ی یهتنا ردص زد صاوخ بجا تص نییفو را دنور دلما ۱

 ربهاشمردعضومر هدنوب مقر. عابسلایداو زدمضومرت(غابسلا تاذ) عسل نکا ذعبسم ضرا لاسق
 هدنناذد بولآرغوا هننزاداح كنوتاخ مان رو. ت تن اما نکزدیکنداروا قیر طلا بسح طسافن لثاو ندنرع

 دیفکندنننرک(بویلبا عاشماهروب رم هدقدلوا هدد نص كلبا ددصق هنلاصو هژغلوا اهننو,كهداشتا لواوانعر

 تك زوناجرویمروکه سکرتیرنغندننسهداروب راکنیا لثاویدید مزرغاجیررون اج یت رب عب یی! نیازی
 م ضات دتتسااب .ناج یتتساب تدا دفا نقدا تلکححا هلبادنتلب زاوآ ءاصسا,ناته هذکدید ندهدنتو
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 : ۱ قو با ا راذکر اکندیامادتقاو تم هو تولوا ا یرببدو یارو شال 7 غرمالا

 || یاو «دنزو باڪس ( حامزلا) هدنزو ءامرکر نکرولکء اعز نیجزومالا نیغمدتقم یا ززا دج یامیمز نالف
 | مادنقایأز ا : دایج هيف تالذکهبلع عمزا دقرما نم یتبال ذعاسجُمیا عامز هيف لاق ودراما ن درام

 ]| هللاتشپ رونید هكا ذوفن هام ادقاو مع هشیارب ه دنشزو لبج عمزو هدنراتزو باکو بایبحصس عامو زوالا لع
 || نالو ازار شباب ر دخسا ن دبن عومز ه دننزو باسصم جامزو هلع موزعو رمالاف ءاضمیا عامزو عامز
 لوچ عیار یا عومزلجر لاصی رونید هم دا | لوو عب رس « دننزو روبص (ع ومزلا) روئد هپاتشوتعرس
 ۱ ارا درا هرزوایز هعمز هک اب وکر وتند هناشوظ نان قیصقیص ننراعدآ نکردرکسو عامرلانیب

 | تن كي غ ومز لو للعیهنلواقالطا لکم روب هرزوا یرهعمز نوعا كنا زمر ولب ینزیا ه دقدتلقب هی
 ۱ هلناضقف ( نام نا) ةطبشتلا هم ربسلاوا اهو دع برابقت ت ناكا ذاع ومزنرا لات روید ةناشوط کیس
 || او جرار فخاد لابا بال نم ناتمز بنرالا تعم لاقي رب هنسا نعم كلبا كلکپاچ ناشوط

 ۱ یابنعفیم هزاصعیاضنقب كفل وماشطب یشماذآ عمز لاق رولوا دن دص هلغلوا هن ساع كيرودتنهآو

 ۱ ا ا تیم هصوصخرب هلی سک ك ننه ( عامزالا) ردلكدرهاظ ىب دض هلغلوا قلطم ین

 ]| تعسزا لو تفت ردهنسانعم كليا تم زع هلهج ممصت ینذا فنا بویلبا عوحبر هوج ولا نم اهجو دوخابكليا
 1 ږوهظ كول, ءاولب قر هلواولناو ولب وب ن دنضعب یضعب بوی هراوشتاسنو هبلع" تسوآ تعج !یاهبلعورمالا

 ] هو ضعا نم لضفا امطعب هسق رفتم عطق لب هلکب شعل اوتسب م اذا تبنلا عمزا لاسقب ردهنساسنعم كما
 ل اسمتفمز تہظعاذا هللا نعمزا لاش ردها اعم كموم توزاسق زور كحهس ؛ مقلاصكنب رالوف رالوق

 :تكحوشواد یرواب ماهانو تعمزآ عع هیلعورمال ثعمز لوی لوقت ردهدارم هدل وا یابنعم هلبا عامزا ( عيمرتلا)

 ]| یراهغمزنیفر طهکر ونید هک لی حاج هنوکر ٥ هدننزو هب كح( ةعمازملا) تععراذاةهفانلا تعمزلاس ۰ ردهنسانعم

 || تدنس هلبقعالکلآیذ ه دننزو ذغنف ( میز ) رولوا صوصخ هتاود سب ردنرابح ندعاج نالوا یرهقلاف هرزوا

 اپرا بوکس ینرالوب نوچ كه روبهچکب هود کار هلننوکسلواوو یف كنار (عوزلا)ردهلبیقرب بعشنم
 هم كم !دق و طرب نهنس سرب و وسلا ف دینرل هما هک رخاذا طوزعور ر بلا عازلاسقب ندهنسابعم

 | خطا نم ةنعوز هلعازلایقب رد هن ساع كمك لدن ندزوب نقو ندنواقو هتهطعاذا"یشلاعازلاقب
 همیشو دبرنلا عاز لاص ردهنتسانعم, كمرونکب وکحیرغوط هس م دانک هیلا ی هن درو هعطق هلهعطقا دا

 | هعاس (تهارلا) بصعل نع لاز اذآ هج عاز لاقي زد هنساسنعم قلوا لئاز تا ندرکسو هفکس هب ذتجااذا
 1 "ودندنسانعم كالاحو تسج زدعجب یکهداقو هداسو و طرشیا هعازمه لاق روند هثراطب اض تکلم هدننزو

 أ ی زق دود هنس هخرات تاو یک هعل رونی هنس هچراپ قلر اچ شوطزوب هغع روق ةلبمط كناز (ةعوزلا)
 اعدت نادیمسا ك نوناخرب هدیننزوع ون ( عوذ)رد عوز یسنج عج روید همدآح ورا فیفخو * دالعوتسجو

 : تونكنعلا ىا تہلانع جاو لاو عوزلا عفدا لوقت روشد هک روا هد ننزو درص( عو زاو) هلبعص كاز |
 ۱ ةمجو ذهجو اهبلق ادا لبالاع وز لابش رد هنسانعم كمردنود بور وج هتم نرزیس یرود( مولا

 ودهنسانع»قیلب وطهیارازب یراقلتوا نوعا مزون روت بودیعاطهدنفلارارابدنزوت ین د روخ وا هیاوهبو روسراکز وزو
 ۱ :نادهنینانعم كلبا نییزتیوتاشهدننزوهج رخ د( ةعنهنلا) هارذنیبم" ابا امقف رقت عج اذا تاللا ملا تعتوز لاق

 أ عنهزت لافب دهن نسا نعم قهارضاح بونیک ی سابلرب هاو ج جرت (عنه رلا) ارادا ةأرملا عنهز لاتقب

 هلناوکس كلا و نحف كنيس (تعبسلا) نیسلالتب به لات هنوعبز رایو نشلت اذا لخرلا

 ۱ "كن راضعب هوسب حسو لاجرادعبس لانقي زدزسافه ی ینوم ردصوص# ٠ هارکن تز دنمسا دددعیدن هلق الیلاقو

 | هزخا#ل قمالا نمو یک باکو هتک ای دید زدہ چب عنا هعبس هلپا کف ارب زراتدلبا راکنا یتلوا هلیسهقف
 ۱ ردلمعتسم هل قا ارنا مدعو لقاومصتا كن ةغيس هدازو یدتیا دخ اکر دیاذخاهنعس الف ه۴ ةع سخا

 || ةغتش ورايد یدنساوا ناکا افیفخت هدهد, هلک كتاب زدهعبس لیصارلیضعب رایدلبا فالتخا هدنلنصا ك و

 یدیاهینکزاکمسودزامرب :کرابدبواصب ورواوا كباح نادنککر رانالمرا یشیدارب ز روند هنالسرا یش ود هکر دۇ
 هرک:هندکدلباماطق یتراقاباوقرللا بولوا راتف رک هند رص هاش داخ تب شتر هلک ار کل د تیپ اغ الخ
 سيول دیدهعیش تاذص هننذعالو ةع ذخا ةد هللا لتشمت ةنسعلوا تیذعتو خا لنآدهبنم یدنشابا تادط

 رل دل | السا ثبثات ءاه هيس هدارا لیل دنور ف ید عسیجما كرو رم لوق لعردیاضم هنلوعفم حاد وب
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 شا طرتضاذا لامل باتلا نم اع اهزو. اءةزراج ا مقز لافب ندهنیسانعم قمروصوا هلن دش كيراچ هل كاز

 هن رای رواب كنشوق كيلکک هلی كياز (عیقافرار حاصاذا كيدلا عقز لاقب رد هن سانعم كمواسوزخو نوکیام
 .ضرهت هی زوسدب فسان ماد هدننزو طارطرس هل: رسک مالو كاز ( عانا ززا) زدب ولقم ندنظفل قیقاغز رونید

 كلاو' هدننابطو هدنزوپ تلفن هلنبتعف [ملزا» مالکلپ :یردنمیا عابیلز لجر لانسقب نوتید هک ن الواودیا |
 هغالتج نالواهدنسٍ رد كندبافلطم لوق ىلع رولواندقغوصو ندکع روپ نیل هکر ونید هغالنج نالوا هدنزوپ |
 دلج ارطفتوهوا ابهرهاظ ققشناذا میارلا با بلا نم اعلز هفکو همدق علز لاقن رولواردصم هدانعموپو وت ||

 هب لاق رونید هيهراب شلوا ها بودیزا هلتاختف ( ةعل لار ,تدشفاذاهتحارح تعلز لاقت ردهنسانعم نزا هرابو |
 تابلا نماعلزهعاز لاقب ردهنسانعم قعافیب هنسنر هلباهرابودوهع دخ هدننزو,غن (ملزل) ةدساف ةحارخیاعاز 1

 عارذزا (عالدزالا):!مقرجااذارانلاپ هلجر ملز لاقب .رد هنشسانعم ذال هلشنا یغاناو .لتخق هیلتساادآتلاتشل |
 كنهسکر و لتخق هبلتسااذا"ینلاعردزا لاق ردهنسانعقماق ییهنسنرب هلا هعدخو كند خوب هدتنزو || '

 هکر ونید هنغچ وپ رطاق عونرپهدشنزو لقنص (علبزلآ) هجطدقااذا هقح ملا لاقب ندهنیسانجم نک قم
 یر هکوا «دننزورهوج (ملوززا) ردیذآ ه دلب رب هد هشیخرص لحاسملیزو ر دشج هلوایرلک دیدیشاب ناب |
 شلیوصن داتا یسی رد كننابط هدننزو یظع» ( علزملا) باقعالا قفشنمیاعلوز لجرلاقب رونید هم دا شمالتچ |

 بولی راب یسی رد كالا ه دننزو لعفت (علزتلا) هم دق دلج یشقناد ق ناک اذا عازم لجر لایغب نوت دهم ډا

 هدنکوص هسکرب هل رسکت هزم ( عالزالا)رسکنوقشناذا هم دق دلجعلزت لا رد هنس انعم قمالتچ |
 ء شی هعطااذا هعازا لاش رد هنشاشعم كبل عامطاو صير هب تستر ئی دار نوجگا قلا یدنک ۱

 | رولوا هدنرادسکا كنيراقنرط كناويخ ول بقنرط لاتج کروند هب هرهم « درخ لوش هلت افر (ةعمززا)هذخ آب |
 هک اب وکرولوا هنادرشېکیا هدنرقیار هبولوا هدنرا هجکلیپ هکر د هنتسن ناز بیش هتیزاقنرط یو نویق لوق ىلع |
 هراب وت ناقراص ه ډنرل هسک كني راقای كناشوطو تنوهاو كاوبق یار یلعو یکش علوا قلخ ندنش هچراپ زونی زب
 || ند هبعشلوق یلعرونید هنسب دنقاوص نالوا ن دک سکی نو هلی رسک كياز رولک عامز یمخ عج و غمز یفج روید
 رونید هي یدنقآ كسکو بكج وکنایلوایب رقلیسهعمز دوخ ایرولوا نود ندعلت هبعشو رونیدهب یدنقآ نالوانود

 لاقب روتید هنیر اید نقاوصقج هراطو كجوکهلنبتف (عمنزآ) رولک عامزا ی زونید هر لقروتوا دونجا ||
 | كنهتادو سانلالاذر یاعمزلا نموه لاب روند هسان لاذزاو هلفسو ةه قبض ةرغص لث ابسمیا غمز اهیفضرا
 لوشو روند هني وص لیس فیعضو زونید هران وت ناقراص هززوا یراقوبط ندنسفرطهسکیرفو پ.ن دنفنرط

 لاش رولوا ضراع ندطاشندوخاپ ند دشیدنا هبسلیا مرغییمص هشیارب هنکرب هکدونیدهثلاح دیش هکر |
 مقلاص كنفوبچ هجماو مال ف عزم بع ظاشبلاوا فو نم يعي ناسنالإ دخت ة دعرزا هب شوهر مت الما
 هدیقانعج رات یف نوک نبایا مرکلآعمز تدب لا قب روناوارعتزوکهک وند هراموکود ندیاروهظ هدنرابر قو
 | فوخ بونلتشهد ند هنسنرو ةدايزیا عمز هعبصاق لاقب ردقلوا قمر یلاالثرونیدههدایز نالوا تقهر و
 رکد یسک ی ک عامز رولوا مساعمزو فاخو هنم شهداذا عباززا بابلا نخ اعمز هنممز لاضب ردهنسپانعم كلا
 هرکنمو میظعرماوب هب هیسهادو عبصالا ةداز یا عمزا لجر لاسقب روند ,همدآ هنازیتفرب هدنننزورجا (عمزالا
 هکر ونید همدآ لوش « دننزو فک( عمزا) .رولک م مازا ییچ رک ار مالاو يها دلایا عمزالاهیابضا لقب روند
 بضغاذا عمز لجر لا قب رولوا ضراع قا شاب ندنزازوکد وخاب كم هشیا هن بلد نکن ابه ه دقدلوا كانبضغ
 ارویبتزیا اعم ز تيأر لوقت زل وآنس هنکنآ هکر ونید هي یرآ عورب «دننزو کش (عمزا) عم دلاوالوبلا هقبس |

 ة جاهل فال ناكاذا عز لجر لاقي هلوا رغد كاج هشیار هکر ونیدهبسسک تعیبط نازکو لو ھل ال |
 هد نزو هعلط ( ةعمزلا ) ةعطق یا تبنلا نم ةعمزا_ مف ضرا لاق رونیدهنتس هختزاب قلتوا هدننزوهفرغ( عمل ۱

 ابن هل یصر ردیمسا یراردب ردند هباغص ذلجا هک دبع یرارداربو كتهدوس نیتیولا ارد دز بز هلناکرحو ||

 رونید هرب قابش واو قشموبیراکد ید قب «دلقنب ه دنس هبت كفجوج هزان هکر نیفدازمو هدننزو هعامتر (ةعاه لا ||
 برشمرت نالوا رولب راط كاجو سبسخ یا ییمز لجرلاسفب روتیدهنک انو سنپسخ هدنزو یش یعمزلار|
 هیهادیا ییمز لجر لاقیرونید همدآ ر ًایعو رز تیاغیو تضعلاعییسیا یفمز لجر لالش رونید همذآ |
 هصوصخرب هکر ونبد هرلدو رد اهپ لوشو عن سس یا عیمز لجرلاقب روشی همدآ الاجاو تسجج هدننزو ریما (میجزلا)
 ععز حاجت یاعیمز لجر لا هيلا فارصناو ع وجرالصاندنا بودیا دلجقو تبثت هدکد لیا تزیش مو مزع
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 || هقلخ ءاسو دوعا ذا لجر عزت لاق .رد هنس انعم قمر وق اغوغو هدب رع بودیاقلیوخدیو هل ظیفتاذآ نالفل |

 | عادز لب یکم ید زدند لاجر یاسا هدننزو بارغ (عارزرار د یئہماکآ قالطا عراز دالوا هیالکر دیدآ كبلکر |

 سس سیم

۱ 

 | .دتزو رهوج (عبوززاز ږد ځد هعب وز ماکاو رریدردراو درام ناطیشرب هدنآکردندنمجوب قالطا هعب وز
 || وبشاكه ور یکیدلیاداهشنسا رکو هدنتغا؛لرکی رهوخ رد هلا هلمهف ءار ناه وب نکلروندهمدآرودوب كب
 | تیاور لصا اریزردشلنا شب وشنو فیه*هدنروطشم 5 اعب وزو هعبوز هتسا ىلع #3 اهکربتةعانرمه نمو
 | رد هلبلامها رار هکر دقلو | اعب وزو عبور هنس ا ىلع 3۴ اعکربت ةنعانحا نمو 6 اهلعلتذمظع زه نم هه

 || هنچوا كنيناف قابایس هلوقم شوهاپو كن همنرج هلیرمسک ناز (ةعا بنرلاز رديلع كلجر هلی رسکك ناز (عابنز)
 || عزت لاقب دد هنسسانعم كلا ا دپ قلنغراط بونجوکه یبسکرب هدننزو لعفت (عب باز ردقج هلوا نورب هکر ونید

 ]| اذا لجراامنّلاش ردهتسانعم قلواردبا هدوزآ هلبارازوس راژالدو یذوهیماناشاد بويل: وس یرغوطالصاو
 بایلانم اعدز ةباراإ ا عدز لاق ردهنسانعم كلبا عاج هدننزو عدر عدنلا مقتسبلو ىذؤملا مالكلآ ىلع ماد
 || لچر لاش روند همداراذکراک تلیاو لالاحو تس هدکم زوک, شيا هدننزو رنه( عدزملا) اهعماحاذاثلاثلا

 || مت هال هدننزو عرف (عرزلا) ردیعما هوئکن دب ز نیا هدتنزو رفعج (عب رز) مالا ف ضامعیمسیا عدزم
 | رت بلاو با حرطاذا ثلاثلا بالالم اعرز لجرلا عزز لاقب روناوا ربع لک نیکآ هکر د هنسسانعمیجاص
 بوریدکوا بورپ واو وشن لاعت قح هغجوجرلب رعو هنشننیا هللاهعرز لاقب رد هنسانعم كمروت,تابنو
 ]| دعب هل عرز هسلوب ناماسو تورت نکیاربقف هسکرپ و هنشانعم هربچرارد یلاسعت هلا هعرز هدرپ حمید نیسردشن
 ]| شاو دلویا عرز هل لاقب رونلواقالطا هدلوعرزو .هنتسانجم هچاخ دعبالام باصا هللوپحیانم رید ةواقش
 ۱ هل رمسکلادو كلءزمه (اردزالا) هعور نم یا هعرز عار لاقب رد عورز ییج هنسانعم عورزمرولبد هنیکآ
 ۲ و یداعرتزاییصاكنو و عرزییعع لحراا عردزا لاقی رد هنسسانعم تک انکا ید ول
 |( كيم تعرَرلا)رلیدلیالادنا هلاد نالوا ند هرو یات نوعا مایتلا لوا ند هروهخ هجج*یازو ند هسوم ٥
 || هعردزمو نالف ةر زم هذه لابشب رونی الر صف كلا دو یمض كيم ( عر در او) هلالث تاکرح كارو ضف
 ]| قتکآ هدننزو تیکس (میدزاا) هنسانعم هعورزم روند همت شلکا هدننزو هنیفس (ذعب رزلا) هعزز عضوم یا

 || لیلا شرالاف تشاموهو شکم برز هضراف لاقب زونید هنیکآنتبهنسس كعلک ندز هناد نلیکود نکر
 || كنو یتسرا اه عرنا هرز یطعا لوقت رونید هضق تاج هدننزو هفرغ (ةعررا) داصحا ماهر اتام
 ۱ :عراز ردندلاجر یماسسا هدننزو نامی (ناعرز] هدننزو ن نانبعش (ناعرز) هدننزو رب ( میدز )ردندآلحر را

 ابعکی (تاعودیلا) زد نشا تناور یراخ کردی را ماما یوارهکندنراترمطح هللا هجر یر لف ماما
 | لاکر حو هلوکس كنارو قالث تاکرح كناز ةعرزا' ردرا هبسک مانبعک ب كالام هلیادعس ن بعکن دنتعاسجب
 ]| عارزالا) هیف عرزب عضومیا ةعرز ضرالاام لاقب روشد رب نج هلوا اض هکک | نیکاو كج هک نیک ار دژاج
 ]| کا نیکاهیسکر و لاطاذا عرزلاعرزا لاقب ردهنتانعم قمازوا بوروس سوب یوب نیکا هل رسک هزمه
 ]| هدننزو هلعانم(فعرازلا) عرزا عچنکمااذاسانلاع رزالاقن ردقلوا ییحاص نیکادارم هکر دهنسانعم قلوا نکم
 . | دزو لعفت (عذززلا) امکلامنمرذبلا نوکیواهنم جرام خب ضرالا لع هلماعاذا هعراز لاقب یک کش | هلماعم نالوالیهحو كلشي یرخآب ور و مختوالرتیر الثم هکرد هتسانغم كما هلماعم ةلیهبحو كليك
 ۱ أ :قالطا هرهد دنادشو نم عز اعزو ردیدآ هدلب رب هد رق ندعرهش هلبف كاز (عزاعزا) ردو تما نب دکر ]| "قشمد هلص كناز (هعرزولآ) عّرصناذا شلایلا عززت لاقب ردهنسانعم قعلوق بولتا هب هه رکو رش

 || جاغا راک زور هدننزو هلزز (ةعرعزلا) « لاد شی ا رهدنا عز امز مه تلزت لاعب رد ذوخ ام ند هعزعز روئلوا
 || تعرع ر لاق ردەنسانەمقمالغرا بوصرص اقلط: لوف لع ردهنسانعمقمالغرا بوضرص س هلوقم
 2از (عازعزلاو)(«ناعزعزا او) هدشنزو دف دق (عزعازا) دیدش كر لکوا اک رحاذااهوخو رجلا عرا
 خیر لاش هلوارالغرا بوسدرمص یی هنسن ینیدنقوط هکروثید هلب لوش هدننزو طبالع (عزاعزلاو) هلبختف
 نوجا یکید هرتد رونید هيه ذولا هلسن هش لوعفممسا (عزعزلا) لبخاة رٹکلآ یا هعازعزهبنک ل اش اردک قر هنفلاچیکارد هکر وند هرکسع قوجیسبراوس هست كناز (فعازعرلا) لر هبفیا عرعزرس لاش روتبد هش وروب قر هنالغرا هفرط کیا عزعزو ءایسشالا عرعزت تناکاذا عزاعزو عازعزو نامرعزو عزعز
 |[ عاتراوا لينوكس كفاقو ی كنا( عقزار رند ىشلاعزعزت لافب رذ هنسانعمقمالغرا(عزعلا

 كاز
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 عورا لر لای رند هتعاجش هنوک لو دوخاب لاین سح دیا باس یانردعما ندروک ن انشهد
 یکی رکی ریجن دوخاد یکم ( عب وزلا) عاشوا سانلا هت ظنمةرانهجو نسح-یا عور هیفناک ڈا متارو
 نمف یو نویق هلی رسک ك نەز (حاورالا) هقاوراذا نیلا ةزبخن عوز لاقب ردهنسانعم قمر دناپ هی
 همدآ لوش هداسننزو مظعم (عورلا) اسهلرجزوهو اچ علعلاذا متعلاب یعارلاحورا لاسقب رذ هنا قلراآ
 قسارفورکفو نط هلغلوا یبحاصمقتسمنهذو میلسر کف نعب هوا دوتلواالقلا تسارف قد هتنورد کروند
 هیلوا فرصنم هیاطخو طبخ نارو نهذ الصا بولوا چلم هیاوص اسناد لوق لع هلوابیصمو تساز هدیه
 دوعق (عوب رلاو) هدضنزو عب (عب زا) باوضلامهلیوا ةسارف قسصردضف قلب ناك اذا عورم لجو لاش

 میر یشلا عار لاشیردهنسانعم قمرا بونلتکرب هنینزپ هتاف( ناعب او) هنسننزو باک (عااو) هدشنزو || .
 هرزوا هاو نیکاو عجراذا دنع عا لاس ردهتساتضم كلا عوحرو دازو اغآذا انا 9 اعا رو اعوت رو ایر

 تنسهلوقمخفو نواوریجنروننید هننهمرآ كئبشره عقدو تک زاذا ةطنل اشعار ل اق زد هن شانعم قکوا
 هد هیداب عب رو لضفیاعیر نیلا لاسقبرولوا والب هرن یوآربکرولوا خب ضخب و یکی استرا بول وبا
 رولوا یاب و یواو هکر د هسا ققروقو برطضااذا اعي ر بارسلا میرب لا قبر د هنسانعع قمان وآ بارمس

 رکدیساکروئ,د حد ناعب ر رولوایلاح ل ابقأو لضفو ۍکلروکهکر وند هنلوا كش رهو حزقبیاهنم غیب لاسقپ
 لاش :رولکر دقفراقمرپ ندنرزوا لا هکر ونید هنسهدایز نالوا تدنرلکی كهرز ندمنا وا كنج عورادلا غب زو
 ندنسالجتاو قبب نشحو تفاطلو ندنضا كنتفو قلشوق یعضلاعیرو اهيك نم لضفاموهو هعردیز فّذج
 دولوا لوعفمیعع ردصم ندنسانعم عوخر عیررو هشنرب نسحو هضاسبیا ىلا عير قنا لوقتردنرابع
 هلب سبک كنه ( ةعارالا) عوجرمیا عير هل سیل اس یک اوج بخو توت کم روند هیدن شفودو رک ۱

 بولوباسمن یلالخ كمدآز و تکز اذا ةطنل تعارا لانقنرههنسانعم كمل روک وکو ا هغو نیک یخدو
 ردهنلسانعمقلوب تک ورخ بولاوج یردالوا كهودو یهماعطعاراذا موقلاعازا لاقیردهتسابعم قرا
 عاط یکیا لوق لعروسد هضرا عفترم هلصتفو ئ رسک كنار عی رلا) اهدالوا زنکو تعاذا لیالا تعارا لاش

 عج دفنا لوقترونید هنلوب هرد قحا نالوا هدغابظ دوخا ه] ون یلطم یآریع هل وب یقین نالوا هدنخلارآ

 اولزن لاقن ويد هغاط كسکوب و لب ای حرفشلا قیرطلاوا قي رط لکوا مش لکوا ضرالا نم عنترلاوهو
 :هیدعم د وصلب ا كنار عید روسنید هبیدنقآ ناقآ رد ند رب لکو هو ندمجیر یدرعم عهترم لبجیا عفرق

 یسرفص نورعولام لتقّیا یار اتلان لوقت رو شد هک ب وا کاسکو و رو ید هنخرب نیجرکوکوروتد ||
 | یناتاوارفو لضفو یکلروکهکروشنید هنب زا دتباو لوا تاتیشره یکی ر هدتنزو ناجر(نابمی را ردیمسا
 ردینما لجرربو ردیدآ لبجرب دوخاهدلب رب ناعیرو هلضفاو لوا یا هناسیزو بابشلاعی زبهذ لاقب ردنتااح
 سانلا ره ةع ر تاج لاقت روند هبقاسنا تعاسچ شلوا قو مضنم ةنيرب یر هلب سسک ئار( ةعب را

 | عابرلل) ردیدآ عضوفر هدشنزو باک (عایر) رداد کرد یسدقلا هلادبعنا (عیار) اوتضنادق ةعاججیا
 هبذقان نالوا رولک بو دیک هنشابیدنکهیاعرم دوخا نالوا رروعربت لوق لشع نالوارربو دوست هدننزو بارح

 ةناعبال) اسهسفن عجرتو لا ف بهذنوا نمسا روا ةدلاهعی رس تناك اذا عابران لای زود
 بونلکا هدشزو لعفت (عیرنلار نیللاةرشکت ناک !ذا ةناعیرتقان لایق زونید هبهقانقوح یدوس هدننزو هاو
 ربضاذا نالف منت لاقی رد ةن انعم قلوارضعو فقوتو ثنلتاذا لتچرلاعیرت لاشردهتساعم قمروط
 لاق رد هسا بنعم كکر سانو بهذو ءاجاذا بارمسلا غیرت لاقب ردهنسانعم قماشوا هتوایزب بازس هدلوجو
 سان (مسرنلا) رمختاذا لجرلا عارتسا لافی ردهنسسانعم قلواربحتم یخدوب ( ةعارتسالا) اوعتجا اذا موقلا عقرت

 یکی س روکه کر وشید هیسک لوش هلیسهیب لعاف سا (عیزملا) او اذا موقلا عتر لاقب ندهنتسانعم كکرب
 غضب قلارتمیا عدم لسجر لاقت ردیراک هیداب بارعاوب و هلوا ردیا لقیصم بویلغاب هلا هدا یتدب اتقا ||

 هدکد لکه بطف هکلوشد هبسمسک لوش هدشزو راما (عیبزلا) یازلا للصف ناهدالاب هشت
 لاد بنی هذ دعست ضعي بضفغلاق مدسم دمیا غیز لضر لاقي هلواردیا راسک اخو لانماب یعصخ

 ندهبعب وز هک اوکراتو و رولوا كعد نابضغ هدهچرد تیاسهن هلسغلوا عقاو موفد ل رم
 ردینما كئبراسدررب كنس هقئاط نج لوق لس كناطبشرن هدسشنزو هرهوج  (ةعبو ززا) .زدرذوخأم
 رقس بوغآهاوهیکد وعقد هلب روت بوو د هلي داصت لر اکز ور بفلتخ هکهراکز ور نانلواریبعت هغرصق
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 | كنچوږ ونبدا هعطقر و هکو لر ندیارشو ماعطو دیصو روند هرازغرمو هضور هعارمو '"یغیا طعنقم موق
  ندهنسانعه قمانباو|نشاب هسکرب (عینربلا) رونند هلحت یرافج هوا عجج كسان نوجا نالاعوللٹم تموصخو
 | بق ندلول هکر دهنتضانعم ققرووق ند/هنسنرب هلیئوکس كناوو خذ كنار( عورا) هک رحاذا هسأر جنر لاقب
 عوروژبیدآ ةدلجزپ هدنن قو هدنبعورو عزفاذا اعور عورب هنم عار لاق رونلوارببعت كمکر وا بویلکلب
 | حراش یوزر ةلغ اهبدرب یا یدآوف اهب عار هب یش هذه لوقت ردلمعتسمهنسانعم قموغوص یرارح كبلق
 | یدصعتم عورو ندندنس هد ام عیروب دوخ ابر دمزال ق لوا لثاز یکی نی دقروق یترارح قازبسونص كيلق هکرید
 | لاقب ردهتتشانعم كمزوتکهب هنتسن عوبطمرب دکر و هعزفا اذا هعار لاقب هنسانعم قتقروق رولوا
 | لاعتفا ( عاتیترالا» تبث یا دافاذا اذکیدب یف عار لوقت ندهننشانعمقلوارارقربو تباثو هاذا االف عار

 هضور (هعورزا) /عارییعم عورتو هنم عانرا لاقب ردهنسانعمقروق هدرلنوب هدننزو لعفت( حول هدننزو
 پچ نالوا هدننس هرنهچ بوبعو دعزف یا ةموردیق لاصت روند هبوقروقرولوا مساو رد هرم ءا هدننزو
 ع وزلا) لام نم طح ئا: ةعور همجو یف لاعب نوئلوارینعت نآ هکر ونید هنس هال تح المو نسخت عمو
 ئشاا حازآل اقل رد هنننسانغم كلبا عوجر هلي كلر ( عاورلا) هعرسفااذاهعور ل اقب ردهنتسانعم قةقروق
 | هب هلن یب هدننږپ هزم هلبا رما لوق ییعردیدآ لمر هدننابم هرصب هلیاهکم (هعئاو) عجراذااعاور عير وع ورب
 | ماسلا لع ماعرف ردیدآ عضومرپ هدهکم (هسعنارراد) رد هلبا دحوف یایوب دوخابردیداووصرب صوصخ
 ند نفازطاز مش نحب ندنرلاسف هرّونم هنیدمرسهش | عار )رد هدنآ یدقرم یه دجام * دلاو كنب رانرضح
 شا ع اوت انب نایلسو كلا د نج نب عاورلا ردندیهاسا هدبشنزو دا دش (عاورا) یکعیش ردیسعما كلر
 هلکنآهدنز هدیصقرعاش مان ورقم ن عنب ر هکر دیم نوتاخرب عاورو ردرات دحم "یرصلا عاور اندجاو
 کرد هکر ندنتلس هلییف هنیهج4 دننزو هرم (هعوروبا) ردهدننزو بارغوب لوق ىلع یدیاردیالّرغتو بیبشت
 «دکو وبا لوق لع زد هنسسانقم دا وفو بلق هلبعض كنار (عوزا) ردسشنابا دو رو هل دافو هي یوبن ترضح فرط

 لفعو ذو زوناو نعت بلقلداوس هکر ونید هب هطقن نالوا هدکروب دوخاب روند هلع قج هلوا ضراع وقروق
 هلااوقناف اهتفزز لمکتض یی تومن نل اتسشنن) یعتورق ثفن سدقلاح ور نا یدلا هسنمو روتید هبهلقامو
 | تلا سشلرب ند تمالخ شوفن هکیدلپا ماتهلا؛هعهذاب هنجلق ےب نیما لیزربسج عی بلطلاف اولجاو
 | نالا تف هدرازبس شب ایا تعزع هیاسقع هکدلبالامکتساو افیتسسا ین دقم قزر ةداباد ملاع
 | هسیلنا تکزحو لنع هرزوا نرم هارو عرش هجو هدنصوصخ قازرا بلسط بو دنا اقا
 | كعور خرتسفا ةداروب ياع "هلردا دف هذه اننضاقا ءاردا نم كعور خرفا رخالا يدنا هتنمو زس

 | یظنل كعوررواضعب زد هاش انغم قمعچ یزواب ندهطروع هکر دندنظفل خارفا ردلع افو یضام لف
 | ندککر ول انعملصاح رد هسا فحم اشنا کر دهترابخ اهل وب و رد لف تاور نا یدلیاتباور هلیعف كنار

 | وا مب ثب دد قو رولوا كجد لوا هدوسآو نیماولردره نسو نوساو! فشکنمو لئازبورقج كيارطضاو فوخ
 | یخاذا هضببل تخرفاوب و كعور نع عوزلا جرخناقا بیاغلا یعالا ةةيصبو مضلاب كعور خر فیلدابزیلا

 | كد نوش قچوقروف ندنجما بولب راب وفوق هلکغ هیوقروق عور هسلواهلعتفوب رک اردذوخ ًمندنرللوقاهنم خرفلا ||
 | بولواذوخ ام ندنجورخ ندهنض لر فهروکه باور عنف صاح ر دبا ورخ ندبلق نالوا ییحهسیاوقروق رولوا
 بولوا فشکنم كابلقروکه نغبدلوا هلفو ر دک د نوسلوالاخ ندفوخو مهاكبلق یکیولخ ندحرف كهي
 | هدنساسنعم كبلف فشکنا بكر وب *لرهدیک روسلوا كد نوساوا لادتبم هشیاسآونما كبارظضاو فوخ
 | نابطنو نك اتو نیما هلغلوااتعم مزال سد وب نمآو نکتنایارمالا غكعور خرفا نولوقی و ردشلوا لمعتس»
 | لّوطوكلاب لقثو هادیتب رتو نعللا تاو كعور خرفاوكنع هللا قعو هلا كافاع كرد ججرتم ردکعدلوا لالا
 | هدننزو همام (دآوفلاذعاور) راردیاداربا هروکهنعقوم زدپ زع لامهتتا هدنساننا تاک هلجلاب مالکی سهاوش» كلاب
 | دعاور هقان لاق روتلوا قاللطا هیغقان كالاجو تسحو لددالوب ولکروت شثآ هدتتزو بارغ (داوفلا عاورو)
 ولکروب و لدشنآت یاغب هکر وسشیدهیهفانو هغا رمق لوش هددنزو ءارجح (یامور) ةبکذ ةا هعاورو داوفلا
 هرلد لوش (عنآلاو) هدننزو رج( (غوزالا) دآوغلا ةديدطایا ءاعور :قانو سرف لانش هاوا كالاجو تسجو |
 هبلا ان یراتدیا اه شات یر ظنه تح المو یس هر مت نسح بولوا یبحاض لاججو نسح ترانا هکر وند

 تک ( عورلا) هلک كنار رولک ورو غاورا؛ یعججزوشد هروالد ندا نعنع قلاخ هلتدالجو ثعاصش دوخاب |
 هستم ۷ ی سا سا هرس هو رم اس سو وجه هاب یر سس تو و یسص سم -

ras 
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 كیالثو نیتمکرو مک ىلصملا عكر یابی E یانعم هکر دهنمسانغم ||

 ردانعملصا هکرد هتسانعم قغابق هرزوا زون دوخ اب كتماکا لب ندککرب و یلضاذا ,تلاتلا بالا نماعوکر تاعکو |
 بولوا عروضوم هننسا نعم انا عوگر هرزوا قاب تفیزاش هجو ناجا کو اک نا ادا کر لاتی|
 ی یه ةأرفلا لیبکندمب ه دمت لات ز نالوا هدنشعمایق هدعرش درج مع ||

 تیلکو تب و نچ هکرولوا هاکو یدنلوا لامعتسا راک | هلیهحو قلوازود ود ىن ەفرا دو جا ||
 هنس هصوضصخ ةموقره نالوا نیم یعوکر هک ترولوا نیتترع زاج هکرونلوا قالطا هدهزام هلیس هقالع
 قاوارفو وکم یلاح هلب نوهظتک الفو رابدا کیا یحابصلامو لاح مدآرب ع وکرو یهنتا رونلوا قالطاهعکر

 ردنرابعندکملیک امرزوا اروک ٍ نم هجبو عوکر هدزامو لاح تطعااو یغدعب رفتفا ذانالفمکر لاقیردلآ انعم |
 ازا)هرهظ نئمط+؛یخوادینکر هانجاز لانت تح هال ی و ۱

 ندیزندک | اجونهننزودا بش(عاکر) هار ضفاخیاکاروه لای روند هنصهمنالیکاب وکآ هر اب |

 ةوهیفیا ضرالا نم هنکرف عقو لامي زونید هرب , روقج یک مرد نارد هدننزو هفرغ( هعک هعکرا)ر دیس ان ۱
 | ثلاثلابابلا نم ان اعمر هفنا عمر لاقل زولواندقلنغراط رک ند هنسانعمقماوا نۈر كمدآر هاتف نادر ۱
  لاقردبنمانجم قمروغوطو امولاذآ ید عمر لاعب راهنسس اعم آلی تره بضفلا نم نمی را |
 ردهنسانعم كيمللسو ثلاساذا ء کی لاب نع تعمر لا نادهنسسانعم ت كىکو دیشابزوکو هندلواذا یبصلاب تعمر |[

 | اهب رننراساذا ا نم ننالفمرلاش ردهنسانعم ك ووي هلتعرمس ناعمرو عمزو هضفنذاهس عمر لاقب |
 هغشموب نالو ارن قو هدلدن هدنراشاب هلرافجوحو | ردهنتسانعمتسارونید هراد هلن هين هغلابم (هعام یا

 لوقت روسد د اک نالوا ولا ءاکب وک باک یشاب مار اردهتسانم خوفا راضی وابویادلق هکروشید | ۳

 ۱ وص ندیوق هکر ونبد هعحو لوشو و هدننزو بارع (عامر) هعفر ع <هسآر عیطاطبیا اغار هت

 | لولا لع یاسا اعمر لاقب زوقیلآ یسیدنک ن دکمکچ جوص بولوا نضزاع هنتہس.هقرزا آ ندکیلیکا كن هنکنکچ

 ریسعت نالوا ضزام هنبسهرهچ ندکلباتباصا ضرم ھن از مچ یخی بلر تنبن ف یوو چاچا مالا
 تاصد ءادنم الا هجو یفرب فنو رارفصاوهو عاهراامهجو قزط لابش, زونید هنسب هضر

 را تین لایق رولواردصم هدانوبو .رونبد در هم ضرع یک اهر یدوب هلننتغف( عمرا اه رظب |
 تعمر يع لوهمحماییع ارا تحمر لاقي ردهنسانعمعمر (عیمل )عامر اهیاصا ادا عیار ابایملا نماعمر | |

 هدلو تقلااذا عبسلا تحمر افت يدهن ما« مو خود نب اا انیقلخزونهسپ ر وابندننراف روناجیریو |
 ددنداروا دنع هللا یضر یرعشالا یسوموباردی رللزیم نوت رعشا ردیدآ هب رقز هدنع هدنیزو بنع یی وتیفت 1

 كنارو هلنپتتف ( عمر) هم هم طق یا هربضو تبننم ةعمر لاقب .ردهنیس انعم هعطقو هراب هدننزو هفرغ عمر
 ردندنسانعم تکر حر دعما قوی وا یزلکدید چال كلافطا هدننزو عن: عم عملا زدیدآ مضومو هال تاکرح

 هدقدلروا هلبا هنسسنر هلغلوا قّسمو تیاغب هکر وند هشاط هنوکرب و فورد یاب ملا ب اش ۱

 هدوهب و لظاب مدشزو ضخم (ععرلل) ارسسکنمامومخمياععرلا تف هکر برعلالوعتهنمو .دولوا درخ کب وا
 هنسانعم هزافمروشد باباس هدنزو دز دم ( ةعمرملا) لطابلا یارابخالاناعع رع قا لاقي روند هين

 لاق ردهنسانعم لقرد یدوحو دوخا یقماشوا لق لخ توا یر ندقلتخراط هکر هدنزو لعفت عير

 هیرخ ی نا یوا هلالصیت عکشیا هتطین عمزنهعد برملا لوقت هنمو ایضصع دعراوا لخت ادا لجبر لا عمر و

 عید تکی تالف هلل وا هب اکندلالضو یغطرف هدارو روشد هنغلفشاط كروص بخ كناط دیه لس فا

 یدنکهلکلبا لج هنسانعم هرذعو سم ف همطراضعت ردکعدوق هسنلاخ قرهلاخ هطاوا هلنربحت هد نلالضو

 عوکر (عونرلا) ردهنسانعم قعادلع عير جد هدننینکیارولواكيد هلب لر بوبلش وب یقرهلاح هاب ب هدنراذرم

 اذا ثلاشلا بابلانم اعور هول من ڏر لاعب رد هتسانعم قلوا تاتو هدرمرب بؤلى رون یول 20 باو

 بعلو اه أر بابتلا تد ی ةیادناتعنر لاقب رد هنسانعم لملکنیس لب یتانراوطو یو لیذو ا
 تیز رلا) نوبعالیا نوعناریه لاعب ردهنسانعم بعال (عنارلا)بعلاذا نالو عنر لاس ردهننسانعم كما

 ءاقمحلل لاقي هنفو ردهنسانعهراند وانغو لاح ت تعسوو روند هدابرفو وب رع نالوا هدنخلارابحل هدننزو ةلحرم

 داریا یروب رم مالک اکاهسلوا لا هزاسب و تور تروعولتهالب و قجربییعب یشبعف ةعنرم ف تعقو ترثااذا
 لکل ةعئرلاق نا اضبا لا هنهو ردکعد هلباافصو شبع هرزوا هاو د دلو ار نظم هلاخ هافر هرزوا لاک کرار دا

 سست ترسم
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 | زا مقر لافردمتنس انمم كلتا تعریهانوکس تفاوت( عفرا عفرلا رولو تبان ندنقزو یزو رکا
 ءعاقر جان یوبل عقر لای ردهنیسابنعم قمزوا همان هساملقتریو عزتسلاادا ثلاثلاتنابلا نماعقر هرنسق ۱

 ردا BREMEN هاعهادا نالفغقر لاسعن ربل ختم هنعساینهم قلا تعذنو وجه ییهسکر و

 | بیروا شاطر دفم فما ییا مدا اب هلکلج اهشزدنا نیم لغت جنسن رنا كش وقو ةمیاصا ادا رمسلا مقر الاقي

 | طاق اهاولطخ هم دجنم فا یکرلا ق لاسعب زولوا شمزوآ" هما هک اب وک یلمعتسم هنبسانغف لنز اولذ

 | لايى  هنیساسعم قیام هلقارره ندنس هک تویی هبیراوسندیا رارف هدنکوا مدآ زب ویساقوا

 | نت سا روب هلک دیهنخرو هک لک 4 هل کف یارهددشم الو تا اخ هلخ هنع طق کر دا اذاسرافلا؛ دلخعفر

 Een قعاپ یبهنسنرب غفرو دولوا شمام اکآ یغارزع هک وک هلغلوا دارن هخرف نالوا هديب
 ۵ 05 هیوا نبا نیت ابا یارب نمودج میو وا یا غقربو هكش قلب دی واعم

 ۱ تب نلپکروت ندهمقل هک ات یدیا ر دبا طسپ نت لار کیذو بورداق هنر نخ نهم هار
 ۱ ET لک هدنثیموا کد جز رم هنسابنعم هی ایسءامفن وشد هکنافیشدب م عف رو :نوصا عود

 ری ال لا هن اهيو ردلمةسم هنپسانعم جوز عفروردبغا قلا همه عام یتتلوا ةد ت هام

 زد هلو اوز ب باوضریذهصما رب زدنیمختو نظ د زج رقع هما ج :وزیزون الوق لنعاجوز هل خزواليا

 1 کا هتسابل قرب دون ( ( عیفرلا) ندهنساتفم تیهافرو شبعتعسو هک هلن دو *نیفیقءاع

 را ال یر شمس اتو | حالا لی او دف امو عقر عع بوم عقر لای
 را تاند دی : ی عاقرلایباننایلس نی" عو زدندارعش عقرب ید دید اسا ه داشت :زو بنآک (عاقرلا)

 || ندنلواعفاوهو ضرب هدنس همان کرج هدارواندراو رادع هایسوقآو یزمزف دنا کر هدا خاطر ردو
 هفاصإا وقال اخ افرا تاذ هرون زم ل بج نو علوا لمم نی هحوق رطل عاقب زدروهشم عاهزلاتباذ هونغ
 ۱ زر هر انب اک ان یراقایا ندرانکینو ندراشاط لولو اهدای ها انغ باعا لوف ییعدنلوا
 عیقرلا,نتمیبرو زدیم یو یحاشرپ هدسشزو ربیز (عیفرر یندنلوا قالطا غأفرا ٹاذ یاب ندنزراقد راض
 :EY هعارک تارا رو نم كنودانپ نیذلا نا. نیز دیسی رب كبارغا ندیاادن ندی وبن تارخیارو ییا
 نیباهنب ع ارفاو نیضخ نه هنیغردنزو رلتدبا دن فی یوبن فرط ندننخیراخ فرنطم ثار =z هجن وطنم

 ههولیف«دنرلاع یار نسهر > ی رای رج مالسل هیلع انار عن بو دیا دورو هلتدافو همش م ها هسک بغ دمو
 | دەر ىصب هی هکمور ده اخیفرهدادوب لوق ىلع راي دليا :آدی وند ال زد ال خرخا داب ا ندنا سیف خ راخ هلغلوا لغتسم

 | دوو! قالطا هنویق نالوا نمای هدیراناب کیا هدتنزو ءار( ءاعقرلا) :امقر]ا) نت شمة وااو نالوا قالطا یتیفز

 | ءاعقرۆاملە جمال یاءاعقر اما ل ان نوشید هنروعكجوکب یس! رغصو ضایباهیبنجیف ناکاذا ءاعقر هاش لاقن |
 | ەچ كد ننزوزونمب (عوقر عیقرملا) ءاقج یاءاعق رە اما لاقب روئید هت روعنوپ و زدیفسا یار نف .تنیلبهابمماغ

 | سك نیفشاشونجا هدسشزو نابترم(ن ههرفاو) هدنیشنزوربما عیقرا) كیدشیا غ وقرب عوح لاسش زود

 | فر لجر لاش :زدهناعفرو ءاعفرش عمر خب ام هتمرمو هباسعدوخ ابلاغ یک ارذاو لقع هک ان وکزوئاواقالطا
 1 | یهدنفشوآ, یربنهارهاظ رونی دهکسلف کل و لوف خلص هکلفمبفرو هناعقرمو :اهفرفارماو قا ئا ناعقرمف
 هدنزو باکو هدسننزو باعت( عاقزاوا رلاو) ۵ ةدسننزو ماظق )عاق ر ) نوضعیدلوا هد هدنل معما شلیروا لشن هکلف

 | هلتالابف ندهنسیدزپ هلتبس انموب ندهتسانعع ی اف نوت قنیهدسشنزو لامفا(عاتتراا ةذ سانغم هعفز روش دهتدمات

 ]| لبقتالوا :یلابتالوب نیل ثرتکنامیا عافرو عافرو غاقرن نالفاب ۾ یه عقن هام لوقت هنمو رونلوا لان غتسا ةدقلوا نام

 | اسا یب بویلیا تالاضاعطف هغ رطب ر زاد ولت میبحو عفو الئصا مب هیدن نسب اشيش 4 طناب

 | هدتننزو هام :هعاورا زادکع + e !لوق ب بوب پنا یزد ۱ قلزفوهذش رز

 ۱ كلش نل روان نت تن نر عافرالا) جیا عار ةا لار هنعس اینم تهالب و قجن

 عزا لاتمام ماچ بلک قو ینحهزوا همای كيقثو غالب اجاذا لجلا عقرا لافب زذ ەلە سانغف
 درسا ۱ نیم قاچ بولک قو قخجهروا هاب رویت( عاقتسالا خر نا بز

 بس یا ناف لا ل اعب زد هنیپسانعم ابا اسکن ان لکماو زب هدنبزو لمفت مت عف ةرناه!ناحا ذا توشلا |

 ۱ هدشزو هلعام( نهقارلا) ردندنیغبات لطنحلا قص ن عف زمو عف رم ناف راط رد هدننزو ۳

 ۱ نایخزام هدننزو دوعف (ع عوکر) رفاع لف رمل عقار لاتشردن :ولقم ن ندا رفاق دەنا غف لر ؛نامدا
 ا
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 e سرو سس سس یوم بر رییس
 تقلق ذا نسل تعرعرت لاغير د هنس انهم قغالغرا ب وباب و هوا یرب هنسنر و انو لز فاذا تملا عر عز لای

 هعضو ةدنض ثلاثلا تابلا نم اعفر هجفر لاقب رد هنتساسنعمقمردلاق یرقوب هدتنزو عفن ( عفر ا) تک و
 غلاباذا هری ن ریعبلا عقر لاق روناواریبعت قمردلاق ینابط هکر دل عتسم هنسانعم كلتا دغلام تآدش هدکک وویو
 هنسانعه كمزکي صاراو د الب فرش او ڭا عن دنر یر ووه عف زف هراس ف رع لا تحفر لوقتزولوا یدعتم هدانعموبو
 | ردلیعتسم هنسانعم قمزدلاق نی ر نمرخ هرکصن دک د چم نیک او دالبل او دعصا اذا موقلا عفژ لاسشی رد امعتسق
 | هعفر نع هعفر لاسقیرد هننسانعمقهردلافیدوب (عیفزلا) ردیبلا ىلا داصخادعب هولچساذا عزا غفر لاقي

 برطا ق مهدعاباذایهعفز لاقبردلمعتسمدنسانعم قمرد ثلقارا بورروش هو ندا دی فرط ع وخ هدکتچو
 ضعب نف عفرا هضعباودج ادعاذاهودعیف راما عقر لاقدر دلبعتسمهنتساابنحم كنترکسهژژوا ازت هد کو |
 لاق زد هنس انعم قمعلافییقوب و هعفر نعم هعفترا لاقب ردیدعتم هن لسابنعم قمردلاق خدو ۲ع ایفترالا |
 ین شاطداصح کر ونیدهخیشاط هنیرپ نهرخ ییکآ شاک هدنلزو باکو هدننزو بانصس( خانا ) عقتراف مقر ||
 نیکالوکلیعقف كنار خافرو زیبا لاداسص ا عفر مابا یا عاغرو حافر مابا هذه لاسقب زردی ایست نیک قازقو |
 نادم ندنیت لح هدست زو ها دش[ عافر) هزانتکا يا عرززا عافژ زهظ ل اقب زونلوا قالظا هغ شالتیاا قت بولوط |[

 روند ةيهنسن شلو العا,هلیهجن تلزم فرشو هلبتههج مسج (عوفرلا)ردیفل كن بی یا دنالا لاد |[
 ضعب قوفاهضعب یا( ةغوفرف شرفو) یلاصعت هژوف هنمو رادلعتسم هدنزلن حتی ر تشو اعوان ورم دب غفران
 راردیایانکن د هجو ز لبا نسارفراب عار ز تام رکا ها هانغموا ردذوحخ ام ن دتس هبنب نار اسوأ ملم روا
 هکن دنس انعم كلبا بب قت هرابکو ولم ی دار هلتسمض كار نا تعف زا ددو خاد تعفز هات رشة داوا و
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 قالطا هنعقا شمرونکن وغآهننمم (مفارلا میل هتب رقاذا اناعفر ناظلنشلا نلاهتعفز لوفت ردت تمهل عفر
 یرقو قرقوب و .انهعرمض قلا تمهراذا فار بقا لابقب ندشلیا فر هنس ه۴ یزوخآمدتمنددوسزاوسنلوا
 (هخافرو ردم مارکب اص ارعا شب زوتا عفارو عطاس یا عفار قزرب لافبرولوا فصو هکشعش نباتا ل

 یرامالغ كنبات ضح مال هل لاعرتف هی هینب رفصم (عفیور) ردیدآ هان چ وا خرکی هدنشنزو ها |
 نالوا قدرآ یی ردن هدننزو هماغو هياک( ةعافرا) ر دندبا حصا فلک تباتننمفب و رو ر داتا هکر دیم |
 هکر وند هتنا لوشو هنسانفم هما ظعرو تيد هپ حغؤب یراقدلغب هنب را رض نوجا كمزلتوک ا وننزاتروع |
 ىذلا طبل یهو ةسعافراپ:هدیقفر لاقب ر ردلاق بوئوسط ةلکنا بو رنک نس غاق وش مدآ نالوا نلیغافو |

 ودتع) هال تاکرح هدنوب دشا هعافر هتوص ی لانشردهنسانءهم تیوص تدشن هعافرو : هیلاهدیف تیقلاهب عفرب |"
 تعفر) وصلا میفزراصاذا:ییساسلنابابلا نم ةعافر لج زا عفر لاقب هنسانعم قلوازاوآد لب رولواردصمو
 فرشاذ ارزو لا با بلا نم ةعفر نالفعفر لاسقب :ردهنسنانعم قدلوا ناشبلاعو ردقلا فی مش هلپسسک كنار

 نیدجا هلی شک ئار ,(هعفرلانبا) روند همدآ ناشیلامو ردقلا فرش هدستزوژما ( غبت زار هردقالبعو |[

 ردپعسا یتای)الابعلاوباندنیعباتهدضن زو رب ز (عیفر) ند بهذملا فاش هکر نیس هبنکبقف مات لغ نادم
 زد لح هکر ادب رق تمدآ ماتر و هدشنزو هنیهچ (هعیفر) ندروکدم هدنعقوم هلغلوا لا فاق میقر نفع ر

Êالا ىلا هعفار لاش زدهنسانعم قمر دلاق هک اح نوعا تموصخ لصف یهیلعیع دم هدسشنزو هلعاتفم (ةعفارملاا  | 
 لع ینا یا مهن عقار لاقب ردهنسسانعم كليا شا هر زواهسکر نهنسنرو مکا اعل ديلا هم دقیا هاکشاذا |

 یعفارهدب عجب د یدردنالوط ینرطره هل هبیروس بوکح یرقوب غاشا ی ود داشیا یشیانالفمدآنالقو ||
 بلطاذاهعفتسالاقب رد هاتم كسا نعفر كئشرب (عافتسالا» ةنىمانەمةرو ادم لک رواد لرید نضفاخو
 عفرنا ناحو هیلغامدنناذا"ناومطآعفزسا لاق ردهنسانعم قمشلعب یر دلاق هلکع ماتعط هدهرفصو هعفز
 بتکییذلاوهو ةعقرقیفر لاف.ر ولی زاب وزاب هن رزوا هکر وند هنس هرابیردو دخاک هدننزو فرغ هافاع (تعق زا

 هکرونلواقالطا هوا كخلزوبوا بزرطا ذعفرو هل رسک كنار زد عاق یججچرولیکید هباوتا قنرب هکر وتید هەمى
 روتلواریعت هیون و هلبطکر ونیدهنناشن قواو هلوا یهو برج نم عقرربعبلب لاقب ردیارومظ یک همای لاج هدندب ۱

 رونیدمتتوصنالوارهاظ هدقدنقوطهناشن قوا هلبنکف كنار ( حفر ضرعلاساطرق یا ة دق را رهسلاباصا لانیقب
 هکر دیدآ مظج رجس سنچ رب هدشنزو هزمه (ةعقرا) هعقلا باضا بخ هیوصیا مهسلا ةعقر تماس لوقت
 کوب هدبنزو درص ردعقز یجب رولوا بش هرجا یشع و هتغاریب قلق یغارببو هرانجقاسو ردفیباغآ زوج

 ۱ ندعارذ یکیاقاس ررید ینام مقر هکر دراو خد یمسق رب كنآرواوا لوک ام هج رادقمر زاريد یربجما كف هدیکر #
 هد

# 

ıi 



 ار ES ن رد اورو ر تنوف نسی ۳

  erتاب تا  rayیخ شا ننه 3
 شاتو فیالئل ةنانطانيب نم هل الا لخ دب ناکا ذا عض دا عضار کر لاھ رونید هینیکنالوازدیا لک ا :تورمح هلیلدان

  ۱و نکته جو هر سودا 7

  ۱نا تضل):مضرتیا فعوضز هاش لان دوی یر هول نعوضراز مهل ی

 ۱ اد ORR عجب لان ۳۷/۹۹۹ هریک لا لک :

 | نمک ابو میم 0 درد اد خاض اوز هدننزوزبما (میضراو)نذلطاف سا" یتندوب هدننزو لنک( عضزلا حضر |
 .دنیوارهووبند اهادنرف و .هدلنزو افکو مکر ردعاضت رو غضتر یجب كعضار هدناو روشد هصخعس

 | ردکید یا قلراشم ویا لما هو تبع اضزا نم هلوخا یاتلعیضر نالفلا فی رونلوا قالطا
 ۱ ديانا مۇل هالسیزوفتک مضر ( عخرلو) لند عض راز راد لگد نم هب هسب المیندا ردهیقیقح ییفاضا

 راب دف قا تچ ءدنربید كجا المرخ عضرو :مول يا عضرو مضرهیف لاعب روند هتم الو تسخ ردزلعسا

 هلییطاپ .بتنزو هبا هم.( ذعابضا) لبا لمهداضروندیخ د عنصر که تن ردهعضر یدرفرونلوا قالطا
 ]| نا قو محو هت لدو س نبش اوم ردقج هوا نودا هکر وند هلن مدتی بونج هلا یاب لونغ لم رو نید
 ]| الود رنک ناز[ مرا ) بونا نوبت عز یهوآ دوبل یا ةعاضرا تبه لاقب نوهگیدلباثارا
 || تیرا لا رد هن انعم كرم ال رسک فا هزمه[ حاضر ال هلو ازدنا یر یلآی سود هکر ونید هجا
 | ا نوننید من وتاخ ولكرها زدت ناف مسا ندقاضرا هدسننزو نسج _(عضرأا) ىه عضتراف یبصلا د لا
 ده ساید + هرم كليا ااف سو ناد ط الو عانض راز کاو :هعضرتدلو اهل ناکاذامضرمن آرا
 رود عضرم هسپارونس لوا دصف قبح كاغصو هلبا عاضرا نعي روننلوارتښعت یسانآ دوس کوب
 ۱ هکر واوا ید عاضرا لح هک ترو لوا ةّولصفم ی زام ر گاو :ردنوتاخولکرما نالواررپ زما قخوچ
 | هدنتزو هلعافع (فعضت ار )ولو نوتاخ نالوا ندتناشب ك مرزا هبلنقتسدوخن اب شهرزما قجوج هدفلس دارم
 | هبکق جوچۈئظلاىا یوتاب لاق ر ږد هنسانعم كمر و هناا دوس جوجه د ښنزو لادج (عاضراو)

 || قجوچرخ آر هج لب .لقچوجوبلوآ مطب وهم عض اذا لفطلاغس ةطل غضارلاقب رد ەن تانعمكمایتسانادوسنالوا
 هک دهبنسانجف ما ىت دۈم ى دک یک دشزوامق (عاضترل) دعم مضراذاهعضارلاقب زد هنسانعم كمما
 E اهسقن نیل تب سشاذآزع)اتمضنرا لب نارروحما نیک وبد نوسلوا عياض هدقدلاق بویلناسصدوسرایهبل

 مبلطاذا نالف عصرا. .لاقی رد هنسنانعم كليا بلطیسانا دوس نوا یفجوج هسکرب( عاضرتسال مسالا)
 ۱ ر :اهجماجاذا لالا املا تبابلا نم اطر ةأ لا طر لا قي ردهنشانعم كلبا عاج اج هدبنزو عطس عطا

 (عرع او ) هدننزوز ان( غابرعرلا) دج هلوا هضزاف لک دید یغارکاصدل کود  هبمضراغدینش اکاوهتتلع
 ۸ یکی هو رس تبولو|یبح ام لاپ و لایا لامجو نتنچب ها ضعا سانت :هدننزو دهده (عرعزاو هد ینیزودفدو

 ۱ غم لادتخابا |نسح عفاب یآ عرعرو عزعرو عارعرتباش لاسفب زو شید !هناوجنالوا هرزوا لادتعا فطلو نوزوم |

 [عاعرا) دوس دهشماف نوزواق نابجت یا عارعر لو لاقنازوشد هیسکهرهزی ققروقعارعرو باسشنسح
 زا قم در دو هرلولناقلدیسهلوقمشاب و او هلعسو راکهز رهو زاکس هدنتزو باس

 نالوا یس هرهزو دأوفو لتتعالصاو رونید هنشوف هود هدنتزو هاه تعا :را) ماعطلا ثادحالائإ سالا م

 هنود لنیعو ض كنار (زغرل) لعالو هلدٌأوفال يا ةنعامر وه لاش : یکی شوق ةودرونلوا قالبتطا هسک
 رب وضیاص ةدبننزو هراز (هعرعرا )تنکساذالوالابابلا نماعر جنا تعرلاسف ردهنس انعم مار او نوک

 "مرد شار بور وا ووشو راب یا شرالاهچو ن حزعزب ءاي ا لاقتازد هنسانعم نوط تقلا بی

 رد هنسانعم قل رۈخالسەتو| ىر بونبنو عا مل ەت هنو بچ یمگو روظنیرافو هننا یا هنلاهع ,هرلافب زدهن اب انعف

 لی عصمت وتو ون قچوچهدننزو نا عسل اهنضوزیل ابضت راسهکرادا هنت دم من "ت عر لاق

 لاتقا
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AO: 

 || عصرا ) دین و اچ یت هبرب یی ده وو بط هلفلواآ لات یب
 | هدنسیب هیریضاذا ثلاثا باللا نم اعصر هعصر لاشن

۱ 
/ 

 و بولوا میاض ی هنالق كاهش بل هام
 شاطییا:یتهناد یتدوب هدشننزو لاصتفا ۰ (عایصترالا) ادنیشهبهنعطاذا کرا فصول اتع زدهنساسلنعم | كيقرود هلن دش یس هلوقم قارزم هلیرمسک كهنمه (عاصرالا)دیفهبیغا ذا کومل ا ق نالا عمر لایق | ود هن شنا شعم قالغ شاخ بو دلشیا یک کرک نسب اوصا صحت نالب روا یاب غار زمو کب رک | دا بی تمر لاق یخ سم یی رکو قا یخ دخلا لب قو اات اک | «لامیقب زد هنا هه یوا مقوی منع اذا حابه قطر لاتف جم اننعم یک اس غرو یو | ۱ : رسم او

 تیراشتاذا هن انسا تعصقرا لاقد هتاضم قاوا قیسو نی هت یرراشیدو هب قله مت |
 هب قززاذا عیار بالا نماعصر غلاب عقر ل ایدی هعبس نم یه ولو اریصن حض یو  ردشلا هجرت را روا تب رو آل ةلغلوپ هللاا بقا لا موحرملوقتاو دا مسر سد هلن هام عشر شم ودل
 | یتسدزدلاب و ننموکهکروید ةيتفابوبلونان صاج نالوا دتاوان آ مدتزو داعش دییضزا) اطصو تناکاذا |
 دجمرکد ا فلطت لزق یی چرولوا خد ندنوتاو ندندوکمرکمزو بدیع هل نالوا هدف قو واوا |
 | لوقت روالواریبعت هوایسق هدیکوت لر دیاراوتسا نوا تنیز هنن لوق 2 دک دو دشن راوی هکر وکو یوق |
 كنب راجوا كني ککوکیا نالوا هدنترمم كن هعیضروفری تسلط قلح یهو لجرتسو كغيعةعيضر عام |
 ةعیصز رک سرق لاق ردقج هوا یزلجوا ماعاکروتیده کی دلربد بوش وا هاباهر ت هنب رب یر لا یی |[

 | قوص ییادفب هکرونی هما عط ناناوابعت ی کو هعبضرو هرظنم عولضلا فارطایناسح كات یا ||
 یجب كن هعیضر رو نوا حط هلنغاب بالا هرکصن دقدنلآ کتب وکو د هدنک ا نشاط و نالو ارق |
 | هکر ذیفدارېومدننزو حرا ( مص رالا) روند «نادنک نالبفاط هن ساق یهصعهدشتزورما (عشمزا) رد ناصر ||!
 لعفا ندع صر نالوا هنساضعم دیدش نعطو عسرایا تضزالجر لاسقب رود همدازسناو قیرآ ید |[

 لوش هدشنزو ءارجت (ءاعضرلا) هلکهیف باخ مات مضزا نعط لاق هنو ردکع د ی تو تات خب رولوا لیط |[
 ةأرما لاق رونی هننالوا قی رآوزآ ی عف لوق الع زا قن رازمستا یرازاکو یرافرط یکیا كنج رف هکروشد ترو |[
 اعاصر اهمصر لاق ردهنسابنعع عاچب هدننزو اع (عاصرلا اهل ة زالوا ہل اكسال یا طو |

 دلراقجوج هدیننزو بارح (عاصرملا) رونشید همذآ نوکشوذ ههانجب هدننزو دا دش [ عاصرلا) اتم تاج اذل
 هتخقو جاغا نالوا طسب بونشو دهنسنرب هلی دو دنکافلطعو  هنسنانعم هما ود روت د هغاضعنو | یراکشد ق الرف ||

 (عصزلا) ردبعج:عیصارمروتید ةنجاغااغرخ نالوا یرانادف هدنند هدننزو نت( عتضرلا) روند هنس عن |[
Eلاق ردهنبسانعم كلباریذقتوت هب هبکراذاه بو نمود  

 ییک ك مروا هدږپ لنو كمروا تيش ردهنسانعم كمروا نه یکی سعات هوپ هاراقوبح كشوقو هزدقاذا هفضز
 هضعب براقاذا ناسبضفقلاب هشعر اظل عصر لادن خراثیلا لاق هشعژ اتتسا نير اك ستا ذا هو لات

 هدنشنزو مظعم (عص_رلا)اتطاشف یا اسعبصرتهیف تذاع لوفتز د هنس انغام طاس حرز: هج ستو ضعي نم
 هن نالو اهر زوایربیوب هچرد هځ رد یئزاب وت نالوا هم ر قوب ندنغوبط هلن انکو روند هيتس سعوا عصرا ||

 رونید هیهنسن نت زععصرمو . ضعبانهضعب هنت تناك اذا نالا علص نش زذ لانش نونلواقالطا نالا محرم |[
 هلبسبشید بردم یوق هجرمسهدیشنزو لعا فت (عصارتلا) ان لع یا زها زنات صرع فیسو جات لاحقا
 هنرتعخقو هلبن وکسس كداضو تف كنار (عضرلا) تدفا فاذا فاتصولا تارام ؛زدهنسانعن لشلتفچ ج |
 لاش ردهتسالنغم كمتادوش ندهمهدنننزو تفتک (:مضراو) هلبرتفکو قا اراز[ غار( عاضراوزا
 ادن صتمااذا یناشلاو عبارلا بابلانم اعضرو هعاض رو اماضرو اعضرو افضر اتبعضرو هما یضلا عبر

 ج دوب هدننزو تک( عضرا) :هدننزو مکر ردعضرت جی دنیا باب ون روید هنجنوج ادو ( عضارآ)
 هکآنوکهکرونیدهصش مثلو شک الوش عضاروا هدسینزو قنعردعضر یعجم ك روت ردندعدا رباب هکر داف سا

 | ثیزلکب عطار مثل وب رعو ردنک انو مشلداژ رداههازم زکهلواشقآندنتمسملثسانا هشت رد یو ۱



۳  
 دن ی

"ONE 

 كليا هداك ن دردكو مغ ىلق بیا ع دزو هدر هنک اذا ثلاثلا بابلانم اعدر هنغ هعدرلاشب زدهنساعم ||
 | ی هنشنرب هثیشربو هج رفاذا هنع بیطا عدر لاقب ردلمعتسم ه دیلقو ردص ه داروببیج مر دل تس هنسانعم
 " ]| یتد نوا لمشکب بوشلر هلکمشوکی رغ كقواو هب هذنطلاذا ۶ وشلاب هعدرلاق رد هنساننفم قمردشالب
 | ندهننشانعم كليا عامو ظعرلا ف تبثیلضرالا هلصن برضاذا عسلا عدر لاش ردهبشسانعمقم زوا ةر

 هنفشالس نارغغز لوق لع هنارفعزو هقنعیا هعدر برضلاسقب روتد هنوین ع درو اهْطواذا ةأرلا عدر لا

 ]| ةد دخ وشا فلوم کرد خراش همد لغ ههجول رخ یا هحور بکر لاسقب هنمو روشید هنغشالب ناق دوخاب
 1 رکرف هاتشخ تابصاف اط تیمر هل لاق الجر ناذنع هللا یضر رگ تندحقو ةباهنلا ق لاقردشایا ملت 1

 ضوهتاپ ره اماكق هج ولاعب مص رخ هاثعم لبقو هقنع تف دن هسأر ىلعطقس ىا قنعلا عدرا تاخ هعدر
 هعذ لاف ح رج ها همد هیوکر عمو نارفعزراب هببشنلا لبس ىلع مادللمسا انهه عدرلا لیقو هعداةم بکر
 هززوا یزوب هلناف نافآ هروک هب ینانو یدلرق وب بولبقب هرزوا یه هروکه لوا سد هيف اطهشنمهقوف طقسف
 | نول عدرو هر ایا بیطلا غدر ةيسلعو ءاج لاسقب روئید هلی را بیطشلروس هت دب عدرورولوا كعدیدش ود
 ۱ "یفیدلوا ع ونم هدننزو لاعتفا ) عادنرالا ١ هنول رغتاذا لوح لع لجراا عدرلاش زد هنسانغذ قلوا زیغتم

 ]| تبطشلروس ه دن ندوب هدننزو بارغ (عادرلا» عدنراف هعدر لا رد هنسانعمقمروطوریک ند هنن

 ییا شهم ؤا رهاظ فلو هلفلوازسفم هایسلبا سکن كضرمر غادر هدن امم عیجج هکرید حراش زوئید هلن
 ۱ هلک« دسجت عحواذا عو دزم وه هدنساتسسا ازر دنلعا قلوا زاحم انعم یکی دند كحراشنکلر دلتا حازقا

 | هت رنا بیط شاروس هت دنو بولواكعدیرفا نالوا هدنعومج ك دوجو هروک اکآ هلغلوا موس رم هلبترابع عادر هبو
 | شلروسبیط هثدب و رقع ىا عودرم بوت لاقب روند هیهنس شفاتاوب هلنارفعز ( ع و درم ا رولو ا شوا هشت
 | لوا شلاق یفشالباو یر هلکلزوس نبط کروند هب هنس لوش ه دننزو رظعم ( حدتر لاو( ع دارلار رونید همدآ
 | هقوا نمود یترمت هدننزو ربثم ( عدرلاو) هددنزو ربما (عیدرلا» بیطلارنا هيف ناکاذا عد رمو عدارصیغ لاش
 11 اتش هلوا ردا تدوع ایا تويم ةزوکی شنآیکیدلبا ترداسو مْرع ایا هگرونید همدآ لوش عدزهو روند

 ]| شیک بولجآ هلغلوا قلراط ه ذنزکهکر وند ةسقوا لوشواساخ عجربف هنجاح ف یطع ناکاذا عدرموه

 ۱ ۱ نکشواولبنتو مع ی هنوف قد نی هتوف ف یهسوهو عذر اب هامرلافب هلوا سعلواقد ردق هجنولوا
 ]| ثارفعز اجناج ( ذعدازآ) :رونید همدآش اروسبیط هجرادسفمر هنن دیو روند همدآرودوب و رونید هنیدنول یک
 عادا)ودیدآ لیوصر و رونند هن وضو روند هروماج ه دننزو باک( ع ادرلا) روید هکلموک اروس بیط دوخاب
 هقولوش البس ایت لعافرمسا (عدنرلآ)راردیاراکشدروقو نالئرمس هدنآکزونبد هب ل هوک ل وش هدننزو هیاک
 | هدومحضفلا فدهلاباصااذآ ع دت رم هس لاتسقب هلوا رالتج نولب زا ٥ دف دنیفوط هناشن هلفلو!كشوک هکر وند

 | دود همدا صال نارفعزدوخ اب بیطوهتس ثبت اذاعدنرملجب لانشب روند هب هود كکرا شلوب یشایو
 عذزاوهلاسقب رود هم داق ةروف كبه دنزو نزرا ( عزرالا) نارفعززاو بیطاابیطلتشیا عدنرمصیخ لاب
 لجرلاعسر لاق رذهتسانعمقلواروشداب هنن ربیرب هلغلوا دساف یراق انق لزوک هلن (عسراا) نبج ایا هثم
 روند همدا شلوادسافیرافابق كنم زوکهدنزورجا (عسرالا) ثقصتلاو هنامجا تدسفاذآ هنیغتفسرو هر
 ]| قخوصشباقر هبصا بوران یشیافرت و تعسر نعم هنیع تەد رو لج را عسر لا فی زد هلع ساف ء عسر عین
 ]| یوناکارس هيف لخت مارش قر ظنا وهو عیسرلاب هاوس لاسش یک یرلک تر هدندلج فصصم رد هتان
 ]| مند هدا نالوا نان بولوا ددسام یراقبق كنبزوکی ندوب هدنزوتادح عش رلا) فاضل |
 1 تار ىد رغد ونبذ ادش رتو هراشاقنالوا شل زو | هدنرایغاقنا كند لقه دننزو نل اشر( عئاسرا) ردعشتره|

 || تنو رسا( میسر) نزد هنت هوا لا کروند هاشیاف شلروا لوش هلبمط كنار (عوسز) هدننزو هباک
 | ن اع جف ی باب هدر یزبهلخلوا دساف یرافابف كزوکه لینوکس كنبسو شف كنار (غسرا) ردینآ عضوفو |

 وک وما نیغ تّبضاعفد هنغابادوخانهنلا كف چوخ و تفضقلأاذا ثلأتلا بابلا نف اشر هنرغ تشر لاف
 یدوجبو لا ر و بلا غتفدل اژرخن هلخژوا هدن یانشاذا يملا عسز لا رد هسا نغم قمه یو

 ی كم چد رآآ):تخزساو ت دذا ذا لب ءاضغا تمسرالاش زد هن نام قوا دسافو تیمش ۱
 | هل مان حرفا دباو رب دوخاب وی نفر هدندروب یم هادف هعازح ردرغصم ن دندن غوسرم هلبضقف كازو
 ۱ ۳ هدر رع وز غرار 5 دیس رلا ةورخهلتسفاسط کا قل طاح ا یب وزغ ر دعفاو هد هام اخر
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 هقانردردصط ن دموقرم حجار هدننزو اشک( عاجرلا) عاجرازالح انا نظیف املو عّوتو اهیرطق 2 اهب ذب
 لانش ردهنتشاسنعم كم باا لاو هسک هک بوز و و قرابناج کیا كنجرف بوردلاقیفورب وق بکرمینید دوخاب

 یرلکدروک هننورب لوق لع هنیرالو كن هودعاخزواعحار تراصاذا یاثلاب انلانم اجر ناتالاو ةقانلاتعجخر

 یعسقشوسق عاجرو۔یکبشکو بانکرولکم چ رو یک هب رج او پارج رولک هعجراییج روید هنغل هسنورپ
 بودیک لب هدفیض ماتا کیک لکلو میل رقو هنروطالثم رد هنس انعم كلبا تدوع هنب هرکصندکد تک توسرشآ
 یکم جر ه دننزو :ریهآ(عیجرلاژ امعاطقنادعب تداعاذااعاجر رویطلا تمجر لاش | درد تم هدنم اکنهءاتش

 قالبطا دمالک نانلوادرهنملکتمو رد ةلبر وصت یباوما عجارت دوخاد هيمن هلبارطم رانو هنسانههریدغ رونبدهلوک
 [معیحرو باودلامجرنمقرطلات الت لاق روید هب قشفو هبح اصیلادودرلا یا میج را مالکلاو لا لوقتروتلوا

 هلنا یطبلاو دندیناس اس هه زلپ رعردقیمهن راقدلوا عوجرمندنسالوا تلاحرلنو رون.د هننس اجتناسناو اهتوریا

 | هکرونلو وا قالطا هنشپ وک ك ناوی عیحرو ردنا راطا انعم بی رغرب ندنننط»موحرم یلوقناو هداروب رازدبا هی"
 یکعجی عیجدو هنسیانعمعاوجرمروئید عیجراک ا هنلوا هداعاو در ورک هک هتسن رهوردنا هداعا وریکهرکصندقدوب

 رفس هلن اعهدوا رارمهیف عر دق ناک | ذارفسمیجرو رفسمجرتقان لار ا رکت
 شعلوا عاجراورتکندرفس دوخاب هنیالوا لورم لوقلعرد هعیخریتومرونبد هب هود شلوا هدنامرد ندکلیا

 نفس نم هتعجراخ رجا لورهموا رسل! نم لاک یامجر لباو عیجر ریعب لاقب هلنبتعع ردعجر جرود هب هود
 قلخیا عیحر تو هیلعو ءاح لابفب هوا ییکدپدج تونل هزان هلا لع صعد دکونلواقالطسا هسابل یکسا لوشو

 ردعقاو « دهفاسم ليم ید هلحم مان ده ه دنت ن امنع هکر دند ا وصوب هدندزول یس هلیبقلب ن دهعجرو یرطم

 هزافو لضع هکر دون قیسلاسجا تروص یدلوآ دیهش ار دخ دیره ییان دنرمز ن دیاععا هلغلوا هع قور « دنآ

 لضعب بارا دنکن وی كلبا مالسا اغ 2 اعنبّولک هب نهانا اسر: ت ضطح -ياکاخ اہک لرب ندنزهلبیق

 تبا صاغها كيرم نانلوارکذییدیراترضحا مال هیلوجانار مهار اع دتسا یعملوا لاسراژ هک"

 هدنرلوصو هرذبنما عض وم زاب دروس لاسرائدیانآرف ءا رق یس هلجب هک يار کت اوذ ضع راسو یدعنسیخو
 هد | بوروتکهیمکم 1 ایج نەن دلاندنز هلا ٍبییخ ودیا دیهش هلتنایخو ردع یرافب رش تاذلوا هلبق لها

 ةینالوشوهنسانعمقرع روموا قالطا هار محرو ردن دایا مش جم E هللا یضر رابدلبا بلص

 ضقفدنق ناکاذا میجر لبح لاسقب هلوا شو باب شاروارارکت هرکضن دقدلزوب پولب زوچیوکوب ك وسنید
 دیا عذردق الم اماعطتلک | لویصت زود هماعط شمل ER هرکصندقدوغوصو 2 دن الف

 ۱ زازکتنارک زونلو!قالطا دش لو هنتاتعم مايل اا شأف نوصکیدودرونید هتضامط تک تآور الا

 لاترد دت ايطةاىقتا هزاکم .یسلوا دراوتم هلا Gy "نالوا هنیشابعم هروذاق اق نوککیدمرب و بولوا لوئنم ةف

 ندچرولنلوا قالسطا هلوک ی کم یجد( "دعچاراا) ردندآ وصرب هدیدروب ساون دل (هعبجرآ) لییا می و

 یک جد ږدیسېتنرو هک وند هنس هج هغاشا كی روک د مقرا دوب هدنیزو لازم( را نمایم

 ندهنلساسنعم للو کی نرللا هرکصن دقدنآ نر امدا هت اذ(مجیتلا عی: املقشا یا هعجرمو هر هاوک اس ۱

 | چارت کرد هنسااعم یک لعن هلا E it هندی ورپسلاق امددراذا هب :ادلا تعجرلانیقب

 ۱ عج ر لاعب رد هنسانعم عد نزعجار هيلا و هللاب | هدنمد تببصیوتطخ اذا دعوا تمجتر لاقب ریل

 | داب رکصن دک دید هج هتسلهآ نار ره سوپ دم دناذاو, نوعجار هبلا ان او هبنان !لاقادا ةدبصلاق

 ماماوب هک کرد خراش ام امخ دعب ارهخ نیتداهنشلارت رکن دوهو هب اذاق عبد لا لا زادنرابع" ندکعد هلوص عفر

 ۱ | نکرلپ وس نکرلپ وس هتسب دوخ اب, نکروفوا نر هکردترابع ۶ نایکلیا.دیادز مچزغوبیزاوآ توصلا ف جزو ردیلوق یفاش

 (خابتالا تالار ردیلگلچ وب هدز:زو هلحرم (هعحنرخ) دلج یف هدد دزادا هو عج لاقي رر لاج هکنهاو هیت

 نوجچار ديلا لاا او هل !لاقاذا ةببصملا ن غجنرتسا لاش ر دیرش فرع هنيا بعم ب دضل | ی عیجرت یخدوب

 | هنس [هعحرلا) هيلا هعفدام هتم ذخااذا < شل هنم غیب سا لاس فید هن تیام یماورک ی هنمسن نکیډراوو
 ال ناک اذا مجرم ةرفسلاش ند لب رابتعا eres رونیدهب هب هنیسل د مزاتسمیعهضوب عة او + دنتقاج هدنیزو |

 | ةعجار لابش رد هن ییا خم كلپوس:یردنود یردنود یزوس « هنزو هلعافم (جچ آر ) ةنسح ةبقامو باو
 قانا تجار لا رد اهنسا عم كلبا لاقتا هپ هنوکرخآ نر شیروروی هنوکرنکدروپداوطو هدواعاذ |مالکلآ

 6 ردا یکم دم ند د تیوب دکم هلن نکس كلا دوا یا يدا وبا ری جک هجا ۱
 سبب تم
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 کرد ههدنسانعم كمر و عفنهبطاحتزوسو هدرو هفرصاذا اعح رمو ترم نت نه شلاح حر

 رول | ی لر یفن هکر دلمغتض هنسانعم قمارع هب هتادو دافاادا دیفیمالکمجر لوقت رول | نمت

 ۳ کیک ه عوجر رونلوایقالطا هنباوج كب وتکم شلردنوک هلحرب عجرو عادا هبا دلای فلعلاعجرلاقب

 طلا یااجسلا عج -ر هل انقزر لوقت ر دشا در ینکیدلباذخاندوضءاوهرد هنانعم عوج .رمرونلوا قالطاهروغیو
 !قالطا ىنا ناب 2 و ةدنافوعفنىا عجرەنمەلسېللاق ردیاعوجرهربغ هکر دل عتسم هنسانعم هدنافو عفنو

 ت جا ندارن میم كلج ر و .ردشلنا تعجر ندمهزکص هک ابوکرونلوا
 TT SR هنسانعهریدغرونلوا قالطاهلوکو كس یا عجر هما دقذا ءاملا یزجال لاعب

 و عاجو یجب هیلاذوفنهنسرلبابویلکر ادعب نم هلکلجا عج -ارناک یی وضل بش هکرونند هلوکل وش لوق لع

 نوکر هرونلوا قالطا هیوصموملا ییععجر داو هلیمط كنار زولکناعج روه مسک لار رولک

 زبدلو ab نوهکیدلبا ٹعجر ن دنلاج فلعروئلوا قالسطا هنسبقشف ناویحو هلیرّوصت
 لبا لوزن نسخ بوفآ هیاروا هبلوا مخ وص هدنآهکر ونید هفرط ٹنسوا كنسي دنق اونص كسکوب و روند هر
 را کپ رونلوا قالطا هنسیغاشا كنکیک روک دندب فتنبکلا مجرو هلیع كنار رد ناعجریعجج

 tr یکی ترللا هرکصندقدن ۲ [لوق لع قمی یعدآ هادبرو رونید سوسک اتو من
 1 زا

 | راعت ونسانعم كمك ندا هنکیاو ریل یناهنوطخ دروا یطخاذا اعجر هی اذلا تعجز لای ردلعتسم ۱

 | رد هتسانعمتهردنو دورکی خد وبر سک هزه (عاجرالا) ت طخ اذا امتد شا ولا تفجر لاقب هل رابتعا یر رکن
 | لا غز دلمتىبمەنىپانەەقىقوص هنلسنور کیلا نوجا قلا ند ننس هتنکآ ی هنشنرو هفرضاذا هعجرا لاب

 | غيجر اب یر اذا نال فعجرا لاقيرد هن سا نع كاملهتسي واثبش لوانلبل هفلخ ىلا ةديبىوهااذا لجرا عجرا
 | ةببضل این لجرلا مجر زا لات ردیعرنش قالیطا هنشالنعم كعد نوععحار هلان او هلن انا هدناکه تبصیو

 | اوراق می هتعیب هللا عچرا لا ردهنساسنعم قاقولهدناف ییارمشو عیب ودنیوعچار هبلاناو هلن لاقاذا
  ییجرار تنس تلرهیا لبالا تفخیرا لاسقب ردیا تدوم ی اج یتا هکر دهنساضعم قل واط نکیالوزنهم
 TNE یک هعوجرو ناعجرو هعجر رولک هنسانعم عوحرمو یدنلوارک ذ هکر دردضم هلبعض كنار
 E د هصاخو رد هرم هاش هلیعف كنار (ذعج )رک ذيس اكن وئلوا قالتیطا هشاوج ندبا تعجر
 اھجرا اب نمو تاليف لاب ديانا ذه دا او اوه لهاو هرفکضعإ وب و رودنلوا لامعتسا ,ةدکیلیا حوعیر
 ا دوخ قالظرت نس هجوز هلبصتفو یر سک ك نار( ةعجرلا) توم ادعب ایندلایلا عوجراایا

 ان اهن هضبفیم ةتشرا نی زسیعلو | یطقنم تدعزونه هکر ونید هناا وجر هنسس هقلطم ك هسک

 | مم ىلا هدوعیا هبنیجوز لع ٌهعچرلا كلع وه لاقت ندنرابع ندکیا تلطیماو د هل دوج وم جاکن
 ير هوم نک یدک ج نیمار ح2ا رلعف هدام وي هدحاضمو ه دج اه کرد جراش

 ۳ هر هوډ نالوا نمار هشیا لوش هلی مسلک نارا هعچزو ردعون ءانشب لصالاقو و
 ۱ | هعچزو ردم دوخ هعوجرم هعجز هداروم ر هنلوا تعجز ورک ویلناص ا لک مالی ا ثافتلاو تیغر هسکرب
 : قالطا هد لو لب نسک ناز (مجرآ) عا عا رالاق زك ذنبا وند هب هنن نانلا ةليساپم كود نشاط

 ب انجم كينو د وزیک هدننزو لاختفا (عاجنرالا) رک ذیساکیکمیخو هلوا شلردشارفسرار کشدارکت هکزوناوا

 ین هاب نه فا اما فر ا اا فرما ذا طا 7 هعحر اهن مجتراف لعاب لاس ر ندشهلوا رابتم زاتعا یزب دسفت

 جرلاو» هدتزو هلوچ( هعوجاو) .یدبلوار کد کهن هبنتف كنار (عحرلاو)ا هعوجرلاو)(عوجرلا) ٌءطاصاا
 e ۶ زولاوا قالطا هنماوج/ندیاعوجر لزبخو كيوتکع شلربنوکه خب هب دراار (یجراو(نامجراو
 ایچ زوم امجرو ام توج رو ,امتعوجرو |معجرو اهتعوخب نمو لاسر عوحرم ین ءاج لوقت رار دهنسانعم
 هاب یسات رفاو ماها دوجاب هنس ها ۍړدب ہلکا تافوا !یبوز هدشتزوب ظر ارم (ممیارماو)(مجارل) اہناو ا

 تعجروااھج وز تام تق تہاک ادا مچ ارمو عجار ةرما لا قن ردصاخ فصو روند هنوتاخ اپا تدوف ۱
 هسکه سک وزوب قازادانہف كنجرفو بوربدلاف ینخربوق هکر وتد: هیکرم ق قو هپ قان لوش مجارو املها لا
 ۱ لوس تناک ادا خچارناناو فان لابمت يدا نط هر ازروک ي آو زدروضنم تعخر یبلد هدنوب هلو ار دبا لکه ۱

 1 ۳ تر موسس سوم

- 

 1 | لات دهنمانم تیز بوورک وات دعتم هدننزو لزم( عجرلاو) هدننزو دعقم( عجرلا و) هدننزو جم عجرلا

 1 | تەجر هو رونلوا لانعتسا هنینانعمییللآ هنسئرت وا ها هرکصنادکد لیاتخورف یهود 4لتلسانع ول

ac: 

 : ات
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 یطادمالا مهار ند دادغب فاحو ا رونید همون شرکت رد هد تنو ی ظعح ( ع ململ ا )امت رم هلعحاذا
 یعسومزا بم( عاییترالا»ندفزاسعتم هلکنآ هکر دنس هک رح ماب آ اتص نهلادنع ندج عب رم ناو ندیبقل

 یالتو اناج زاوط هدنتفو زاسهباو :عسراف هب ماقااذا اذ کن اکع عبترا لاتقب ردهنسانبنعم كلتا تاقا هدر ب
 زخبلا میترا لاق ردهنسانعم قلو اط بو زوج“ ةمالتواراچراوطو جیا لک ااذاربعبلا عیترا,لاقت ردهنسناتعم
 میت زا لک (ذارتجبلا عترت لس رد هنس انعم قماالنو زیاچ هدراهبراوط دوب هدتنزو لعفت (عتل) ,نمساذا
 مک وا:نو وا هودو تاریک فالخ هسولجیف لجزااعبرتلاسقب ید ننام قمروتوا بوق ناتو

 قلوا نفیابونلب وطهر ,قلموق (غابرتسالا) متلچ اذا لپ وطامانین دقانلا تعب رت لا ی ندهنسانعم کل دی |
 زاوطو عفقرااذا راسبعلاعد سا لایق ردهنناسنعم قعا هباوهزوتو یارتاذا لمزامیتسالاقب ردةنسانعم
 لعافر مسا (برتبسلا) :یلعیوقاذاریسللرتعبل عب زسا لاقي رذ هنسا نعم .قلواناتمو" یوق هدنصوصخ كم ږوب

 بولوا لمحمو اناوتو وفو لقتسه بوی هناصتساو كيمشت ییهینک هدنشیاهکروتید دمدآ لوش
 [عترا) روییض هيلع یوق هب لقتسم ا هم: عب رتسملجر لاق هلوارریو تشمت هلباذهجو یش
 دارم ینکیدلبد هدقلنادااو قللوت هد زو باک, (عاترااو) :هدسنزو ا وتراو) هلینوکس تو ا

 صرجو هر دوخاب كما پو كار هکس هنیماهدلح نادانآو روم ولوصواتوا لوق ىلع كما ئوي هرزوا
 هن رسو لکا هر زوازوک ذم ەچو بمان لصالا ف نکا الجراش ردا لا توی داتا

 لک اذا ثلاثا بالا نم ااو اعوتزو اتعئر :عنرالاسقب ررل _عسم هزاصتسال قد رطب هدناسناردعوضوم ۱

 د دلعاف منان دروک ذم عنرز عنازا) هرنشبوا تیرا ف دغر برشلاو لک الاوهوا :نغسو بصغ ی ءاشاهبرشو |]
 عاترالا) هلیسعف كنار رجعوترو :هلنبتع ند عنرو یکم کز رد عن رو یک ماسنو م ءانرد عانریجب عتاز لج لاب [|

 هلوقهنمو اهشاسا ادا نالقمن رالاقب ندهنسانغم قمزانواهر زوایدارم هدر یکیدلید یراوط| هب نسکوره
 || أا بعلب واع اود مترو عنا اغلا ةغيضب باب و ءار سکو نونلا ميا تب و عنرت ادخرانس الرا لات
 توا ,قلنالتوا: هودرومشل(عانواو) یف 3 تونا ئوقو اعجب یفعلنو ا اودوه عت دریا شكلا ئ :رقو وه

 تالوا هلیتهجاخرو بضخا !هدننزو هرم 2 (تعد راز :لمالاهیف منزام تسااذا ثیغلعتزا لا ردهنتنسانعم مروت |]

 لکت قعضاا:نب ورع ی وب ازم لم کر طاب جدا یو ریو # هحنرلاو دیعلا٭ لغ ا هنمو :رونید هغلناوارفو تفللو |
 هرفاو تدم بو دات دو رپ من یز وب رم ورع ق مان ههر نی رک بحقضنم ندو وق ناشی دلا

 راودناناستساو تاع لک هموقرمزبیسا هقّنب ندنرلقدلواهداخرو تصضخ هو رمد یدل هم هرم ۰

 هلی رفنرب تولکن مسو تان هنیدوحو هلک با معندارلا قفو هدننکلرپسا تولوا دوجولا فن لس نیعر وب نمی دیا
 لد درک ان نیس: و رکا نعت ندا وتل اٹ ناو اتا دنع نماتح رجا وزع یاهلینق لها هدنکدلک یو یو اراز

 قدرو اوج هلموف رم ملکه دنرلکدیج نسشلوالانوبآر بو روم ات لا كدنازازو ف

 تودبا برو لک ۱یتهاوخذ هلغلواناوارف سهن فره هکر ونی همدآ یذتمو لاحیذ لوش هدننزو د نهج تارا
 ردناکبخسا هدسزو دعقم ((عنزل) هدرا شیش مدعی ال بصخیا علرعلجر لاق هلو رب توف سوز نآالمصا

 ردعجب ندعت اره زوئلوا قالتطا رک سان هاتف ل ¢ (عارالا) روند ةر قالتوا ةر زو اماوطف |
 یاد ۵ روح :سمقلا ءرما هذ زرو ثا وحاب هدننرو نت حرم .دزکیل ساسلاننطاترا عمار لوفت

 اذکو واک اکمل وادق هدنربلکدید لضرا یناتسنغت ها ننانرذبتقل روت نشیوام نوع ثالوا

 الر الة عر لایه ند هلن نهم غیطوهرشو س .ضرح هلی یار دلمه یاو ك ناز ( رخ ملا )یشتلوا بیفلتهلکعد

 رود راکول ج هدیزو فک رادو ناز اناطاهرش اسب نا عیازباببلانم

 ران ینهلوقم تاودرخو رخ ان هلغلوا تءاندو تم الءدنتاذ کنونی ددیکلوش متارو وذ نوار یجج عمو |
 ةع انو :ینیپ کانال اروشنوق هلبسهلوقم شاپ وا و زسانو دام دو تونل زنه اکنراو چمچ

 هدننزو لزمم (عجرلاو) هدننزودوحف ( عوجرلا) عماطلا :قادل فاغساو «ءانددبفو وسلا تاجا ن داخ فیغطاا
 هبشزو, فرش دبی لاو رک هلبقخ تكنیعقمایق ندسانتابارآ ز زدداش یکماون کنز نو الز تعجراو

 انا حجرو ییجرو ةعجرمو باج زمو اعجز لج جز لاقب رو هند نود ورک هلبض كنار( انس لاو
 هلوفو همس هبلا بو شال قاره مجرلالف نیسو ضرق : میشل اب زعلالوقتو فرضنااذا ناللابانلآنف

 نیو ضیا یی هسلوا هتسخنوکیکنا مدار عد  DREلویس هرکی کل وا پولکو رنک 9۳ ورد
— 

ET 
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A gt ی راد E e 
 ۇب ولو مه ئا ذوک ن هذن وکر وندها
 اکیا فعل یرهوخ و تو: ر ولئن د همدارودوبهدننزو هب وز ( بن او رور واضیچ یا مب ی
 .دزآ کن ۳ روللوا نات هدنلتهدافنلاعت هل اشنا شیدا تمن هلا هیچم ی از لک ابا ناو پف

 و ون وب ولادت راک شوک ود هک ر اآ مر لوق و برو تند هتل دص هرکس نالوا
 غب و هراو ذکر اب :لکدیدناشوط ترجو ناچ الرت دیکر ر ید نوه درواج فورعم  Eگن

 | ندنظنلرونلواقالطا هن رتا هقوا نالب مسارب دوخ ایراد هل تک ود و خلاب .رونلو | یقالطا هنا كنترمص هدر س روي و ۱0| 137
 بو هقبانبروخب با هما سا به اول ۱66زدمقاو هدنتب وبا هلزعات مات لطخا نکه تن هکرید حراش ۳

 هاچ و نام« قالام ناناطظتح نی عیب زرا دلما سن ص انحش صعب اب و با عود ریو ین یا دلم ذا 1 0
 | قلا ا خرازی نر نت هلیق+ "یر و ردنآ یونان نت نیا ارد |

 لج لا ورا شو عنب زانو توب یک ایک ر ونید همدآ لوش ادن زوما ةدش ۰ جاا نذلدنا یعول رلا | ۱
  REنع ر دندان وج لار یاس ا هلتدنزو رب تک " سو ۱

  ۳جت یک راشد وا هنا ک عواملو ودنا کلان ینا کرنا تب. علا ۱
 دنعو اه باتری ماعلا ہلا رنک
 راغ یو بن مر دورا دحل ع رولغوا کرد مابا لاو میر

> 

 شن تایباد دشن بهم ب روتر دندنتس هژیبق مت مور نب غچ رور ھیلعا رغ اش تاب زنی دعس نب بمک
 رننزو* ناهس ناغبۋ 9, ادف را شاف ر ى ی غلباالا 4 ریندنا تدب ویشل هکر دیلناق 1
 PRESS ا هنیهخ (معف ر) ردن دلاجار
 ۳# هوا دن زار از ز)) یدهلوا فالقتلا ةد طو شم ۍځ هم ههب سن ماما
 EIS j تاتو یاشعت دلوق هنو زدفا تلف خ لا تا هفصوز لدخیک الث وداعا
 | PEON او قاقوق لاش نرو بام عاب خاترتد رآ لغرف کعب درو شال رقو

 | تانلاهفلیب قلامسایاهتیمل زارتنکو" هز لا ژولکتابعابز یچر رولوا هدننش راشو نآهپاواشیداوا

 هللوا هود ندیعابر ول و هتیعانر ر لا اذا عابروم لاقب روند ناو شار نناشد هیعیردننزو یا (یعاب زا نار

 اونو تبکد وقت نشراتنا هاب زدیم یا هدنیصن تاجو یک ت امن سد عاب زدن جو هتانجفر تلاح
 ةو ئر 3 یرمض نادا اکر وتو م خان اناقش4و نام كز وب وعاد نی هتلج عابر سشزرفو لجوانبعاز

 1 4 و ید يارغول ناخب رو 4 ر زنك نار ولك عاترو لنت رولاکب رو لعق كنار ںولک خبز یعجج

 نیهنفنویفو ردهیعاب ر نوح !هلنعتف نا اررولکت الغا رو رولک .عاب رو هدننزو درتص رولک |

 i Cir وی هبعاپر یا ار ەك که یییفدنهو دو هب ى وشب لیفت ن نوشوآ

 | تالو ته گی لا وا الوق لغ روشی ناروخوط هدنتفوراتهب هانزو ی( مپ ومل ا راردیا
 ۱ قول عفا لات روند هننکلب تیک لوطو اتوعماهدلو قلاوا عنب لافت تناکاذا عارم ةقان لاقت روشد |

 | تف لاتش رونید هزوتعت ناغاب هدزاهب فاراد جاتام عج مارل ):ی الا نیش ع ارش وهو منزلا
 ضنا عز ا د هه هانی ااا

 ا ا ا

 وک ا نا د چ هه

 دپ تمبر کسی یا

 اذا



o ۷۹ 

 اهرم یاد بر متلب ]۱ ری ۱
 ۱ :رلکچ هکر ریلو) )عید نرمی هدتمزالاعبب رو نوچا وچ قازف ندهنمزالا عیب رزیونلوالامعتسا هلیظفلرب رب ۱

 ۱ وک دیا بیر نرم کری یری وردو دیراهب میالج ناھ یکیبت ا

 ۱ ۳ اا تن یتاوافیق MERE ا قردیاراتصا نامز یا نياق |
 | بوی ی ام و 3

 یتا ارد لغ چد قالوا نوح ام ن دعب نالوا هبساضت فناقاو راب دلبا: قالا طا عبتر هلکماهراهب یمدرد
 | مىن ولوقي ابد عباد عب راو دیا دیک, اب هباذخ | طفل چار هندنا هسرولوا كابقاۆ بصخ تیا عراب رعو
 | نوجا یقرفهلنیتمفروتشید ییزه دنت نەچپب رار هش ەك هتن هلی مک ك ناز روند ییہ رهدنتبسنو صا عبار ۱

 | نی اک بر عهبلادنع نیک از ندعابدو یک هبصناوءانصاردمعب ناو اجرا یجج لطف منو ||
 | هکردحرا هراشندمءاعب رایج كعب نالوا هتسانعم لودچومعب زایی كم زدن لو ناب را وب

 غیا ن لا ونا ) نادر م و ضوضحم ەچ دز خزسوا نالوارايعنانيلبیق ( علب زلا موی) ,ردهعب را ند ی چالش |

 | اردن مارکہ بالتا زفن یدی زو نوه تلبا روب مظهر ادار دیا هک ك نسوق شواچ |
 | ماما مدیسیکب.یازرسجا نایلس * نت عیب دو دا للا ! نایین عیب دو دیار دآ تعابنچ  ندب : 1

 | رذععوهو ږغ قانع لوقت راونوا قلا هرومغب ناغاپ هینعس وهران عیدو ردندنب اا فاش |[
 | بيتو ظعابفا عليا ا انه نس نالفلا لا قيرو ید هنسصج نالوا تدوص ناس و عابو الرو عننا

 هعیب ره اک ای تین زا نک نیغ اکر وسند, هژزوب نون هردو رۇنا لودچاکوونید هراتصرچو |
 قززا "یر ووزع نی نیب رو عفار ن"ییبزو یب راجانی:یعبررددمالعا ورد کداوازک کت ردکعد بوتس
 أ

 روښیډ هزهرمجذ نالوا ووا چ ین :هلب یسک كار( ةع ا لا) رمن دنیھب [ت سار ن یی رور دنا الا

 زغآنالب زدلاف نوجا قمهنص بوق هدش زو ةنيفس (هجرا) ءا تلا لو میرم یابی اونا لاب
 نایک هاب دکجویوق هان رج یهو ءا شالات روزه لاقي رونلوا ربت ىشاظ توقەك وتد هاب ط |

 هنس هطناج قی زآو رو نید هرازغرمو هضوروادیدطاةضی یهو هتد ر سبل :لا بش روید هيعلغوتزومد ۱
 هغی نوهئیماخم هد تڪ ناروق یس الو ةن پیچ ةن چا تاتو ونک ون, ده و طقو هب هل طلوشو رود هت جاغ ډو
 عن از نا هک ادا یراپپ كه نقل فو دص و هد زی هک دید بر قرب دنیای

 کیا هدنسهلیبق لیقعو هلاکرج ونې یی هدننبنهب یق لوا یدنلواناسعب هدنسهدافرجح هک هر دنا ډچ ن ||
 1 رج ی هيب ریسپ زر ویددناوآ نایب هدنسمدامعلخرد اف وب دلیقع نفع دیزب,ردزاو هلبق
 کرد یربکلاهعیدی هری ردراو ةع EE هدنسهلیبق یت بالذكر دپ دل ار هتک مانهرقو هصرعو هفاقوضرا

 ندنم هلیفنزاوه هعیبرو ردکلآد نب الظنج ناةعیبږیرب و روناوا قالطا ید عواممی ناکاوردکلامعییر |[
 زدنداكتب ز هدلاو دو رونلوا ق والا! دجون هراناور ډه م صعیص ,نب راغ نع ز لوا هکر دب روب كتان جرب ۱

 من دارد یل هب ی :روینس هد برقا ریس ند هقوک جاچ لانج عیابنا) ردنا مارک باتا رفنز زوتواهعپټزو

 کروند و نر نیترات هد تزورامآ عیب راو) هلم (عب رااو) هلیتع كنار.(عب از رونلوا قالطا هلاتبح |
 | دولوایعج نظل مین ر هلنیتعص عب رو عبرا نم اءزچ یاهعیب رو هعب رو هلا عی زز چا لاقت ب روشواریر درد | ۱

 ٤ هک تن هل یک كيارروند چا نو :رونیدتاسعب ر هدنعجج ردهعب ز هدننمو رد عاب راو هلرتسک كنار رولک عابر | | | ىج ردیماکه جات یادت هکاوآ شاع آل وتهدرا و حموخ هک ونیهنسب نواب هود لوش هدشززو در( میر ۱

 لاسملام یا غب رالو عبه هلام ملوق هنمو رد همه یوم رونید عیه هنیپب زواب ندیادلوتهبنماکنه جات ربا ك موډ |
 ویلو !یآالبطاهناشو نلاخ "لوک ی یدنللاساقاد نم یفیدلوا ميقيونادكمدآرب هدببنزو هباکو هبا سچ اب یا
 | پولسا یکدلیا ول لصا نع لوق یلع رذصوصخ هلاح نسح وب و ردذوخ امندعب ز نالوا هنسانعم تماقآ |
 یمهلج روئلوا قالطا هنن بعشفم ندهلیبق دوخاب ههلسقدوخاب هرادرکو روطینیدلوا رنج مدو خاب هبدشب رطو |
 هدزو هبت هعب رو ردیرلتنوم دارم کہ تب زو فتکو هلن (عیر)زدذوخ اھ ندنسا نەق تنافاف تاب ۱

 نوکیالواښیلع نوی مه ی مهلاحومهناش یلعیا یت مهتعاب ر یلص لھ لاپتہ ر دال سم ھن سیانعمهنعابار هدرلنوب
 مادو روم مم2! دىلا يوا مهنخفوا مهنليبقوآ مهن ءاعتساوا و یوم



ِ 

۷ 

 | عا رلالک ات غاسن یدمللاق تیم! هو حراشلا لاق ونواذخا سجتهدمالسا نرد یدیا ندیاذخ روا
 ]هوا قدام قمروغوط هدراسهب هکر و شید هیهقان دوشو  ةبلها لاف سرا هنخ اب ناک یا ةچتغلا٠عب روھو
 وا مرا نت ناب ةداممیآعابزمةقان لاب هوا قداع قمروسغوط «دنتقو یوکودلود ادنبا نوقلع
 ]| لوعفم مسا عترمو دوبنید همدآول وب هتزوا هدرنوب هل دین لوعفم مساو لعافیسا عیترملا جاتنلا لوا قد
 - ]| ترد ندنماسقا یبسل اوص هود هلی رسک كنار (عب رلا) روید هلزع صوصخ هتناقاو لوزن یعسوم راهم هلیس هی

 | ردقعالوص هدد رد بویلریو هک جوا نوک تبرد دوخاب بوبل زیووص نوک وا هکروسنید هخغالوصر+دنوک

 | ةه دوك ردو عیار انهدوروو لا بلتالئو مابا ةعب راوا مانا ثالث ءاملا نع اهسحوهوت عب لا هلبا قس لاقي

 ایا لاتف روم نوکییدردهرکصن دک درو لصبخ نوکیا بوئط نوک کدولند ههتسا ننوطز
 نا وصر هدنوکترد (میاورزا) ر ددا لجررب ندنس هلق لیذهعب رونامول عدنوامویذخ ًاننایهو e" لا یج

 هخسیا ېک عب هلیزنشک نازنه /عابرالا) مب ابرشت ثلاکاذا ځناور لبا لافبردیدرفم عبارروضید هزار
 میرزا هتباصال ذا مب رمو ع وب رم وف لولا یلع:عبراو رک ذاکلح زا مل ر: لاق ردهنشانعم قمت وطرب هدنوک ترد

یش! ول هن رطل اتحو رغصو هنشاد ین درد نکو نویفو یم انس
 ردهنیسانعمب لمربک هییم دب هود نعد فنطا تازو هب 

 | یو ةعباسلا ف ةظخلا تاذو سما طیف رفاخا تاذو یقبلا تغب ناوة هب الا ةنسلا ف ثلجتداذا متغلا تعيرا لاقي

 | كلبا تاقاق رهلوا خنه ندنبلط قالتوا هدعیر لرم دوخای قلوا ین درد لوق ىلع کرک هنمآبا نا
 | كنەقانو ةع ادات والا نعمب رملا یاوماقاواذعب را اوراصوا عیب لا فاو راصاذا موقلا عبرا لاقيردهنعانخم

 | اهجر تقلخنسا اذا_ةقانلا تعب را لاقی زد هننساضعم قلاق رتنق بوبلیا لوق یسېنم كککرا هلغمابق یر
 چپر ك اح هبوص هوذشغالوصورمک اذاذیکراءام عب را لای زد هنسانعم قلاغوح یب وص كوبقو ءا-1ا لبقت ۴

 | ییهودوتقوالب دروغ درولانل رکلبالا تخرمساینا كلا غرسا اذا درولا عيا لاقي ردهنمانعم كليا
 ام اذا لبالا خیز لاسفب هوا را بوراوءدنقو یکی دلپد کرد هن مانفم تلباببیم هد معاوصیحاص
 | ندمدآر لثاسو عام یا حاکنا نمزکآاذاتالف غب زا لب رددنسانعم تل عاج قوج و تماش قم هاست
 | داع غ بهذ غ ناسا ذا لثاتسلا عب را لاشن ود هنس ابن للا بونود هثن هرکصذ دکد تک ویلسیا هتساو

 | ةدايعكراذا ضب رلاعبرا لاسقب رد ةنسا نعم كلبا داع نوک ی چواا بو دیا رت نوک کیا ەدابع كت هتسخو
 اوب هیت اد هکر وضنید هکنکد لوش هدنتزو هینکم/ هعب رلاو) هدننزو زنه ( عب رل) ثلاسفلا مویلا قهاتاو توپ

 | تدیاجصا عب رمو را زدلکوب هلفهردلاق بولا یرخآ جوارب و یرب قوارب بوفوص هننلآ كکند ینآراندلکوب
 قدیا عید یتریصب هلغلوآ ندنیقفانمویرزوککر دیعسا یرژردب كناوذ مان هرارمو دزو نجادبعو هلادبع
 | دب رمنتلآ كنکیدلوپهدننزو هلعافم(دعبآرلا) ردبیقل الدعس نب ذعوعو نالوایرعش "یوارشلرعاش مانی رج و
 | سیا قوب كنکد لوا نکاو كتبلکوب ههنا د هلقم ردلاف بونظ یرب ینرکیدو یرب جوارب بوقوص جافا یرلکدید

 زخالاامفرطب رخآواهفرطبذخ وه ةعب را اولخداذا ل ااوعبار لاسقیردهتساسضعم كقلکوب قر هشالوق
 جاب رو هغب ارو ةعب ارم ابانلجو تالف ىعبار لوةتو ةبحاصد ياس هدحا ذخا ةعب رهنکت ناف ةبادلا ىلع هاعفر م
 رد هژماعنالوا لقلب هزهاشمو قالب ههن اسسهک تن رد هنس اسنعم كلا هلماعمضوصخ هع ر مابا هدننژو لادج

 | وارا ب و ناچ الت یاب ولطوب رب هدننزو ةه تمیز ا: عنب زاب امف وص اتات زو خبار هناناغ لوفت
 | ؛وذاندنکو لمریچج هدنه هدننزو ابحرم (ییب رملاوذ) عیار تاذیاڈعب رم ضرا لا قب روند هری ولرولاجیرلکدید
 هرکذ م دودعم هکر دیعسا دداع تارد نددادا هلبعف كاابو كاورمه شعب رالا) ردنیقلا كلمز ندنرلک دلبازبعت

وقت رد هجي وید هژباسدادعا کد شن رو.شد عل را هس رواوا تن ومردصوصخح
 هوس عب زاو لاجرذعب رابتررمل

 هللا دمو هل الث تاکرج تنابو ید كنهزمه (ءاعبرالا) روسشید لح هدیسراف ردیعنا ؛لددعقرف (نوهب زالا)

 كلاب و فک كهز (یواعب رالاوآ ءاعبرالا)رونیدتاء اعب را هدنعچبو ناءعبزاهدنس هیت ردییعسا كننوک هبنشزاح

 رداجو ان هلبعص لاب ءاعب زاو اجب تم یا یواعب رالاوءاعب رالا نالفدعف لاق روث,دهشوروتوا قرهروقشادغاب هلم
 عب راو ةئالثو نیدومیلعیااواب دا تیب لاقیردلمعتسم هدرانآیخم.اواعبرارک دن ردیعسا كنب رپ ندنرلگرد
 هشروفهرزوا 4 ار دربه دهب ترده دعب جواه دعب هرزوا كر ذ ین ایتادالث نشی هرزوا هقب زط تردقرداع حدة دحاوو

 یس اوقمهناحا ودوعماوح هدرارهعش كلذک, راد ءاعد رالا ی یعدس روق هرزوا رد ٹردو رار ډ ءاواعد رالا لغت

| 
1 

 فص



 1 Tr ةبفاماون نسش)ذآ ضولب انش والا عاا لاق رد دننسانعم كجا امامت یی وص
 : زد هیابو هتواو هرزوآ موقرهادچو دامزوپنشا ةاوهذاذا یلاعاوعاذا لاعب نر ی | |

 || درن هجسانعم هزاخ زونید هوا لخشغ یی ولوج هنیعپ هلیوکس كنابویضف كنار ( عی رار هلم اء ازا خلل ۱
 | ماقالا ب نولک مع ابزاو دشزو سلفا ولکمیراو دولکعویزو هلی زنك ار رولک عابر ئچ نوسلوا هپ سوولوا | 7
 فیط)مب نق انزلت روتند هغانوقو ملغ ئا نالف قب غب عسؤاام لاعب نونید ههل رو هرادیا تعب ری 1

 | نحو لاحزونلوا قالطا هبیناسینا تعا جلو هشعذ یا هیخب ر تلچس لوقت رووا قالطا توبا له یا |
 | تماقا ةر تملا را هپ كسانو موق یا كع ر هل اسبح لوقتو ةعاججیاربنکع یر موبلامه لاق هایسهقالع
 | ودول دیمدآولپوب هنواو عیار ف هیف نوخبنرب یهعتضودیا موقلاعب راذه ناب روند ناکام رلکدلب |
 هیکنتیسکبا باروتبد فعب ن هدشینوم كلذکردصخانادنآ اهب نکا همت ید هعار دهن ور دّناج هد هاتف ۱

 | ىق هسرولوا تفصینزو هلعف از ز هلناهتفروتید ثاعبر قرسلواذاشو الت وکشكأب ویت كنار ردتاعپ ریعجج ۱
 1 تاحور سب کت اصخشرو تاع رولو ارم هاب ازل وا ءا دوخ ابو او نیعو بولوا حس 1 هکلب نلوا لر ج [

 ردم عنرو رضملاو لیوطل انیبیا تاعبز ءانینو لاجرو ,ةعيز هرماو نود لا رولوا هلتوکیت ۱ ۱
 ۱ عن را مهلوت هنمو سلعتو رظیناو فقواذا تلاثلاتالانمءاعنر لحترلاغبر لا الا فو و ۱

 توفو روژعب رو لوارب طم بو دیا فف زتو رنصرادسقمر هابارج هک سفن نهد كعلظ یلعوا كشن یلعوا كلغ | |
 تردی او هل انرهم :ادیلاب جا عفراذا لحرلاعیر لامن زدهنتسانفمقمزذلا,شباظرغآ لیلا نوعا قم ەنض

 کد یمالننان قلا نزاوصر+ هدنوکترد هودو تافاط عبرا نم هلسفاذالبطا عبر لاق راد هن شسانعم تکوب نونا

 | اذالبالا تعب ر لاق ردترابع ند فمراوض ینوک ی درد بویمر ووص هک وا نوگترد دوخاب نوک و |
 تردقعب مد ی امید ارب و تیصخباادا نالفعیژ لاقب ددهنتساتعب تاعشرا هخلوپ ومنیخازومب و عزا تیروآ

 اکلوهجلا لعمنزاو لجول بر لافن و انعبر هتماجاذ یا هیلع تعبیر لاقب رد هننسانعمیلقوط همسر هدنوگز |
 تبوقوط.یباغا یرلکدد هسجت زم هنتلآ كکند هدک یلدا دارم عضو هشرزوآ داد کوب مدآ کیلا رک ذینسب

 منی یل :كنيب یرت یینسکیآ ةببغوپ دف رمزکاو تقوی هل هر دلاق بوشپا یرخآ ن دترکیدو یربندنجوارپ
 خاۋ افرحي دحق هغب ملا لج دااذا لج لاخي ۱ ز لام ناهتسنانف» یملکوب بوردلاقهلفتشللوق بوشباب

 مدآ ار وهب ادلا یللع هاغقرب جیا هبحاص ك j E دفب رمن کد د ناف 4 هن :ادلا یلع هاعفر مرخالااهفرظن

 مل اونا عبر ذخأاذا ناثلاو لوالآو تلاثلا بابیلانم اعبر موقلا ع ز لاقن ردهنسح انعمقللآ رپ هدنرد ندنلام
 rE هت اللا مدو لاعب ردهن انعم ق اوا سرد عب قاق ترذ یرانآ بوزاو هثیراناب كمدآ جواو

 | ذخا ادا سرا عبر لاقب ندهنیلسنانعمقللآیعبر كنهنعلام یی هرکسعو دعی زا هسیفش هسفن ربا ةوک لا
 ۱ ینآالبند بولو| ند هیلهاج لاعفا یرالباذخ زر ماو ءللزکسعرس قم عیار الو دیش عید زهم
 E اف دانا ردةن انعم كلنا قلنا رسهم نویکرسا ی دار برو یدلپآ در هځیذچا نسج

 کی دلید بولوا بیس هدافرم هو دو یصقاو فک اذا هنعمب ر لافب ناد هنس انعم قمروطو ریکب ولکزاو ندهن
 | تءاش .بفیکت کویر اف تحرساذا لبالاتعب ر لاش ردهنسانعم تكياوص هدر یکیدلیدو بونالتوا هدر

 | فرم هل هرزوا یهود فنا هل خلوا نلوتسم هیوضوت هکر :ناکلا ۽ جزا خزر كاد و تب
 نکیاریفن زومطزوتا تعا چ زو ءاش فک هیف مکعشاذا ءابلایف لجرااعیر نان رو هنتسانعم كلا یکحتو

 یسچنرد قزق نکیاریفن جواقرقرانآ دوخاب قلوا یمنقرق عی كابا قرق یرلنآ هلی دنکب وراو هکر
 مستو تبا بوشار دریو نیبعبراو ةغدراۋا ني عدرا هجي مهمادا مولا عي در لام ::ردهننسانعم, قلو
 هوم عبر لاق رد هنیسانعم قفا رغوا هن رون راهنو هب ماقاوت نأڪطااذا اذا ناکلاپ غیر لاّناردهنسانعم یل وا
 اذه لا روئید ههاکتخافاصوصخح هراپب یکم بد هدشنزو ریو لوهجا ىلع

 ولبوب هنروا ېک د جنو میر (عونرم) ردیدآ عضوترب عب رمو عیب زی ذیف نوعبترب مع ضوم یا مهعب رمو هما
 لب وطلاو ر صقنا نیب یا عیولرموب ٌهجلرو غار لجر لاتش نوججملدلوا یرادشم عارذ ترد یزکارونو هعدآ

 يا نم عاراهتاصااداا عون موش لوې لع لخجرا عت زا !لابسفب روید هیسکنانوط هس ر ه دنوکتردو

 زود هناکم نالوا رولوا بیات هدرا لو ا قابو نویسد ا آ ولی وت هوس هدشزو حاصم (عانرلا)
 | نکس قاردا هدام ویک زوی دون ز نت لاب جابو مین لا لوا ق هنابنتش ناکاذاعابرم ناکع لا

 سس

 سس سس
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 وب و ایارذ | با تنم هبعارذعوذا لاعبا ردهثسنانعم قمرفخ ندنتلآهبچ یرللوق دوب هدننزو :

 ا بلد قاب هنزغوب هکدونید هیسکلوش هدننزو مطظعم عزذلا اهارذآ بجا لفسانم هیعارذ ||
 تسنج قب اس ینلارقاو هعارذ لع مدلالاسف هرصنی یو ینلاوهو عرتذملجر لاق هلوا شا ناف هننرلوف |

 ن ی ٠

 هرهم هنادن وکلا نعد نیتخر ۱ ر نالوا هدنرللوق قالطاعرذس هرطاف صعذ دنا نه فرا هماتناکاذا عزم لبر 1

 مالتسلا هیلع يتلا نا رد رر ا نن دخت یوا تیارو ندای لاعفاو اشا یخ هلهحنو یکیاهدفب رش

ama amanan 

 ۱ نیا لوا بو هلو وقروناجییشحو هلکنآ هسک نالوا هدنرزوا هکرونیذ هنا لوس لوق لع هنآ الاخ
 هوا یب اتسیا عرتذم سرد لاش هلوا شالا هدولآ نرللوق كن بوبارصصیناق نیفمروا هلحالس نالا
 ی رک هایی هایت هدنر هجان و سرفلا یعارذ طیف مدلابوفت "هنعط هنعطرف هلع هسزافو "یشحولا قمی

 لایق زوم آلو یربشا ندنردتیساناو دوس عمل هعراکآیف تناکاذا عزذمروت لا روند هزوکوا نالوا

 عین ادم اهن نیفلوا نکی دک هفرط لوا هلکماکندراسج نالوا یساباب کا اه
 دفا كمدآر ندلیقعنهجافخونب هدننزو تدح (عزذلار یدنلوا قالطا هن الوافرشا ندنسانات : ی وض

 فان خار ط یراه» عارذرپ ین وطر عر ذمو یدنلواصاصق هلکلیارارقا هرکضندکه لیالتق نر ند نال چ یب
 و ریظعم عزنا ۱ عاردردفضرالاق جسربف ناکاداعر نمرطم لامن رود روید

 هقنج ادا اغرذلاش ودهنس انغهقغ و توبالوط ندندرآنت ارللوق یک عرذ (عیرذتلا) روند هنالنرصیشید نالوا
 عود لوشن ادو ام ایم تیوب رتخزار و هبرقااذا اذکب عر لا ر ردهنسانعم كار ارقاو عارذلاننازو نم

 هدیقاذا هربا عراف لاق ردهنساتعمقلخب هلیسس هلضف كن نالوبیلوق كن ةو دو هت نتربخ یا هربخنم اتش

 N ss قیعو ضبزع قره تلج الوق هل رللوق هدوصو هعارذ یف هماظخ لتضش

 E ردهنسانفح كچ ولە ندویف قر هشلمدرا هبلوق یکاو عساذاةخابساق
 روپ زت رت هکر دقلوا یهسلا ق هلنیع هک نعمت لصا هکرید حراش هيف ام مکر خؤر دن
 ع زذ لاق راد سانه كع رونق هاصشرلوق كللذكرۈلوارا ذم تحرش ىكڕ انقر ەتىن انس قمانب و
 ته عامدنا (عارفالا هدش مو اداریشلاعز ذلاقب ردهنسانعم لای تراشا هللا یح هد مو هبعارذ كرحاذا

 1 :هطلاحم .هعراذلا هیفعفدنا!ذامسلایف عردنا لاقب ردهنسانعم قلوا طیینم تونشود هدنکع رو هکر دیفدامو

 ىد هنس انعع ڭم و هلنوشرا بویمریو هلفلتارواو هلب ای هلا ناص نهنسسنزب و هطلاخاذا هعراذ لاقت د ردیفا مو« هدننزو

 ,کلبرهس هلکنا بو دیا هلیسو نهنسنرب ( عارذتسالا) فاریطناو ددعلاال عرذلات یا ةغراذم بولا تعب لوقت

 ی ؛هدنک رپ یدنتسفرب هدننزو هراز (ةعذعذلا) هژذعب رذ هلعحاو ةیزتسسااذآ هب عرذتسا لاق ردهنتشنانعم |
5 

 لاعب رد هن انهم كلبا شاف یربخربت یّسرپو هقرفو هددناذا هريغو لاسلا عذعذ لاقب ردهنسانعم ىق
 جو ارج حب رلا تعزعذ لاق و نه سانعم قمالخوا تا ننهنسننر و" هعادا ذااذارتخاوا َنسلاعذعذ

 | باس (عامزلا) دبیا عنعذتف *یشلاعذعذ لاق ندونتسانغمقلوارامرات [ عذعتل) ادیدتش اک رخت

 ۱ اقرفیا اعاعذاواح لاق رةەعامذ یدرفم ردهنسانعم قرفرلکولب .هدنبزو

 اهن امرخ انفو تکی وب ليف كنالوا لاد (عذاعنلاا ردژاج هدم ەتو ر وشد ها كنحناما اعرخیکناو

 نازبما منکاعطق + ووا زائر (عاذعذلا۲ انههوانههیا عذاعذ اوق رفت لاقب روند هصانعشا لولب كولبو رونید
 "لوشم دنن زو للسلم ع نبعد ا سلا مکیال ماش عاذم یا .عاذعذلجز لاقي روت لاق ل اقننالوأ لی

 يلا (ىلذالا) رد هلی غى ازو دوخاب هلوار دبا بست یاع" دا نکا لکد(ندنیپسنن تنلدآرب هکر وشند دیک
 لاقت سا هماسقت يانار هدننزو عون (عوذلا ۶ وذلا )و ذلکد ز نصمم ییا داوو زود" ٌهزکد نوزواو یرنا هدننزو

 ۱ ییهنسنرب و هوب شا دا ضولبا قاع سانلااذا لاقب ردهنتشانعم كمروت بوج نعوج كر وص نالوا هدناقو
 ۱ | هدننزو عوي (عوینلاو) هدننزو عید (من ةثلا) هر یشذاذا هعاتععاذا لاش لا ارد اما شنا كمرتوکت ولآ سا هما

 | اعد عیدی رخ اغاذ لا رد هنسانعم ولو ارشننمو شاخ لاف (ناعیذلاو)-هدننزو هعو عيش (ةغوعبذلاو)

 | دیسک نالوار فن عاشو ناف مسن ايلام بویلن لب منکالضا (عافلا)نیشتنااذا انابعدذو ةعؤعي ذو اعولذو
 | هللوصالعا دوخاب قلق عیاشو شاف یرس هل رتسکبلتهرمه( ةعاذالا) منل كيال یا عابذم لجر لقب زونید

۰ 

 سی سس ی س ا ا تا

 | تالوا هدضوجو سانلاق هنیدانواهرنبهطاوهاشفا اا هو ر لاش رد انعم كلنا غ اشا را نان

 یف وص

 ]| هدضوج هاب رسک ك همه (ةعاذإلا) هانلض اتینناو هانهجایا اعوز هلام انعذ وقت رد هنتسانعم كليا كالھأو

1 
1 
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 عزذ لاق رد هنسانعم غو هغ مص بویالوطهنب زاغوب ینرالوق بوراو ندنسهسکا تا هسکر مدار ودحاهیکربل
 نیعمو دوهعم هکر ردهنسانعم عورذم هداروب یک عارذ رونلوا هک ندیوخ عرذوعارذلاب ارو نم هقنخاذا انالف |
 عرذو قلنخایا عزذلاو عازذلامساو لجر لاعب هنمو ردنیعمو رّرقمهقلذطا بسح وخ كسکرهرولوا كد

 هنوتاخ نالوا تسد رت هدنکمربک |تالبا ه دننزو باکو هدننزو باس (عارذلا» اصلخم هيف هورکلا نم دج لو هتقاط تفعضیا اعرذ هبقاضو هعارذو هعرذرمالاب قاضلاقب رونلواهیاکندنقاطو باتو تّوقیکدب هلبا عارذو

 نانفناهکا ن وحما قعخاهب دهقان هکرویشید هروغب 3 وش هد زو فا بش (عاننلا نیل دنیعبات (عارذوا یبلیاثیدسح تیاور ندیفعجراجراشب ردرمص اه کو عازذانیاراسبور اشبردنداسما عارذورونشیو
 ایهخونلیف هعارد ةفاتلا ناي ناک اذاعاندلسج لاق هل وار رکوح هلککوج هلی دژوا بولوا تام
 رد هیاوزلا فیعضوبو ردتیبقل ید كن دح مانرصن ندجاو ردبقل كن دحم ماننیدصن لیعمسا عازذو
 زوکذ م یرلکدید عارذ هٍلنتف ( عرذلا) هلوا شل زوب ندضناج یزللوق هکر وند همولط كحوکل وش عا ذو
 ِتعراذ لاقب زد هنلسانعم قلوا باتیب ندقلنغروبرلقایاو عتشتاذا هيلا عرذ لاقي ردهنبسانعم كليا تعا ةش | هدبقج هسکوبو عازذلان نیرشاذا مبارل بابلانم اعرذ لجرا عرذ لاقب ندهنسانعم كمحاوض ةلمولط
 ؛زونید هن نسی رواب كني رغص ناب عرذو هعمطیاهعرذ یبععا لوقتردهسنسانع عبطو صرخوآاتیعااذا هالجر |
 [عرذالا) هلواردبا ئر بونارمس هلکنآ مدا ندیا مر هدیص هکر ویا هقان لوشو لباس لاف رد نامزذ ی ۱
 ي رع! یزدب بولوا ییسنج لوقیسانا لوق ىلع روتید هم دا نابلو ای رع یردب,بولوا ی رع یسانا ۵ یو جا |

 لاقي رونید همداروسو صف تیاغب و ةالولل نبرعلانباوا فرقمیا عرذا لجر لاق روند هیسک نالوا |
 هدننببسنردیدآ هدلب رب هدنسس هکلوا ماش هلیعتفو یرسکتزارو یضف كن ءزبه (تاعرذا) صفا یا عرذا لیبر |
 روتلوا قالطا ةرلکشاو هرلکی وکه دننزو باک عارذ دوخان (عراذدالواز .هلیعتف كنارو تن هزم رونید زد |
 | کروتید هبذقان لوش دوب هدننزو هنیقس فعيرذلا)ر لاو بالکلآیا عارذلاوا عراذلا دالواب لعفنام للوقت |
 قلیسو یا نالف یلایعیرذوه لوقت رد هنسانع» هلسوو راردبا یر بونلرس ینادًایص ندا یر هزاکش |

 روند هپ هو دو هنآ نالوا شېکک یراسعدآ بولوا الاچو تسج هدننزورما (عیرذلاو) هدننزو زوبص ( عزا

 س و کک

 نوتید هب هلیسو یخدوت هدنن زو هفرغ( ةعرذلا) شاف یا عیرذ توم لاقن:رونبد همولوا نالوا عف رسو لاش
 هکرونید هیارقو نادلب لوش لوق ىلع هنی ریحان هر تهش هدننزو مخباضخ (عیراذلاو) هدننزواصم,( عراذالا |
 || هتفو یوکدب که وازاردنپز دننه ج تر ضو رش هکرونبدهبنسک لوش هدننزو تفک ( عزدلا)زهعاذذم | | یرادرفم رونبد هغلاهرخ بب وق هر هبواو تالندشو غاوقلایا عراذلا یوقربعب لاقی روشد هن راقابا لند | :عراذمو یک هدلب مانهیسداقورابناهدقارع هوا نابابب و لوچ قرطرب و بولوا تاشو هچنعابو خاب نظر |
 ِ .وه لاعب رونی همدا جانی تعیبط زا تنفلا شوخو ازاهنوالبلر انا عرذلجر لاقب روند هماآ نالوا ۱ | راببو هدنور بويعا ماراو رارق راهنو ىل يلو مشلان ناسللا ليا وطلا ئا عرذلحر لاسقب زدقج هلوازیکنآ |

 عرذا لاق ردهنسانعم كلوش قوحت كب ورد ذوخ ام ندضرذ ناسلوارکذ دلواذ تزاصاذاةر قبلا ثعرذ | لای ردهتسمانعمقلواولب رواب یرغص نایب هلی رسک همه( عرذا) هلوا هج دیعب یازاو ذخا ندا | بس یراعدآ پولوا هدنورو تسج اکدوندهاود لوش هدینزو احرف (تاعرذنآ)ةمتعلاتنسايا چ |
 یزللوقو عارذلاب هض قاذا ؛یشلاعزذا لاقعرد هن تسانعم كليا ض بق هلعارذ ییهنسنوو اطر فاذا مالکلاق

 یرادقم عارذالوط هنیسنرو طرفااذا.مالکلآف حوت لاقب زدهنللسانعم كلبا طارفا هدزوس یتدوب هدننزو | لعفت ( عز ذنلا) اهجرخااذا ی تحت نم هیعارذ عرذا لاقیندهنسنعم قمرقج نت كنس اومد |

 زدهنسانعم كلا لستوت هی هلي شور ودیلا عارذن هردقاذادعز ذت لاقب رد هن انعم كلناریذفتو سابق ها لوق | ین برو الوط عارذلاردق یل ةقش ةغش ققشناذا ین عررذت لاقي ددنسسانم تاب و یار زهر |
 رد هن انعم قمرب یراق ربامزخ نوما كمروارصخو اهعرذاب هتاف هتدرواذا حرکل لبالاتعرذت لاق | ردهنسانعمه كمرکه یوص ةجزآیرادقم كج هتروا یترللوق ناوبحو ةليلنسوب لس وتاذا ةعيراذب عرذت لاقب |
 لا بیک هددشم لاذو تازمسه عارتذل) اربصح هبتم لما صولا تقشا ذات اب |

 صوت

۱۳ 

 ی یوم ا دس ا تنور
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 ۱ ۱ ۱ ۷ (مندلا» هالماذایانالا عمدا لاش زدهنتسانعم قمر دلوط هلبرمسک لی هزمه/ عاندال ردوصرپ هدندروب | نون( دناعدلا) ل ایس *یتع یاناعمد دق لاش هلوارولیکود توش اط ندنغلولظ هکر وسنید هیافولط لوش

 عاجو دهنجاذا باراباسبلا نم اند اصلا عند لاقبرد هسانعم قلوا هدنس هيعادادغ تولوا بزرطضمك
 ۱ مضخاذا هلمن لاقیردهنسانعم كلا لا دنوعوضخو ممطاذا هیلا مند لاتشترد هنسیبانعم كاا عیطو یهتشاو
 هقاطع لاف روید هتالضف ین دنآ ن دخون ذم كباصق عندو مواد لجزا مندلاقب ردهنسانعمقلوامیاو ن ذو
 ۱ مهلاذرو سان لفس یاعلد عه لاشب ژونلوا قالطاهسان لاذراو هلفسو ریعبلا نهر زاطا ه رطبام یا عئدناک

 | هعاندوامولدلج مند لاتین رد هنسانشعم قلو ا مثل هدرانوب هدننزو هعانش ةهاندلاو) هدتنزو دوعق (عوندلا]
 عدنا مث یا عندو عناد لجر لاقب نود هسک انو یل هدننزو فتك( عندلاو)(عنادلا) ملاذا ثلاثلابتابلانم

 | لجرا عاد لاسقب رد هن تس انعم کک قر هلاضهفرطیکیا یزالا نکدزوب هدوص دوخان نکردرکس هناتزو عونا
 یدرفرواوا كوك راف: قز و لزق هکردقلاب هنوکرب هلیتسض كلاد".عودلا اصانموا ایداعنتسااذا اعود عودب

 هدننزو ماطق (عاهد) ردفو عم موب رب هد شنزو بارغ (عاودلا موب) هدنشن زو درتنمر د عود یعجج رد هعود
 نم (مهدلا) ردندنناتکز ازآو رج ز لص وصخ هغالغوا شید رد نیم هرزو اس لنک هک هنتشنزو راقرق (عادهدوآ
 ثلاثا بابلا نخ اتعهد لقونعلا ییعارا عهد لاق رد هنا قلراز اود عاهد یعالغوا یشید هدشنزز

 عاهد اهرحز ادا قونعلا عدهد لاش رد هنسانعمعهد هدشنزو هخزرحد (ةعدهدلا) عاهد اتهرخزادا

 عوتهدلاینذخا "لو روید دغلح دیندش نالحب هرن بودنا باسن غدآ هدتشزو زوفصع هلفاق (عوقهذل)

 | یکتید كناسنا همني زو بانک( عارذلا) لاذلا لس تصف هبحاص عرتهب یذلا دیدشلا عوجایا
 قفرلا فرطنموهو عارذ هرادقم لاش رونلواریبعت شرا هکر ونشید هزادقم هخشراوهنخوا كنغمر نرو اندنخیوا
 ۱ دولوارکن ماضهب ردتنوم عارذ هد هدنبنکنا هنتسانعم دعاسرونشد لوف عارذو یظسولا غیصالا فرطلا

 هلکلیاریسفت مرا دنعاش یغاردو هلبا عارذ یدعاس فلوم هکر ید خراش هلی كلاذ رولک ناعرذو رولک غرذا ج

 ۱ یانعفو رونلوآربمت تالیرکر درادقمنالوانابم فک هلن كسرددعاتس هر روک ەقلۇمەكىدلاقردشايازود تاکنزا

 | چلو قد یا یدیطف کی کر دبعفلژمرولک غي رذیرفصم یخ رذثنوم هززوا وق نوب وغازک هدام | کیاووورونواریتن روزا« بتنك رو زکهدیشرافهکر دشهاواذغنا یس هیت باغ نالوا یو اسم هروبزمرادقم ندلّوآ
 || ندنز هچاب شعب ندنزاعارکیراعازذ كنيکو نویفو لرفصو یهننا ردموسرم هدزبنآناٌهباهن یکیدلک هتسانعم
 | عطا لا فو ردیاب رقوندن لک یروق نهی ندنرانیظو یراعارذكشاو رطافو تاو كنهودو ردیف رقوا

 ۱ ندتقاطو باتو نددیجهو قلخ عاردو ردموسرم هدنس هدامقاوط لثمولو # عارذلاق وڪي عاركلا دلا

 | ار صوصخ هبلبلعتون هدنم ورولضاب هنوف ك هود کر ونلو| قالطا هبات هنوکرب عاارذو رک نیساکزولواهیاک"
 || غد كانغ وکر نصوصخت اکو لب ندبه دعس نیل یب كاذکز ردااسفم هلکنا شر مود هکر دیس
 | كتیخرافو كغ ارز عارذو اربد غ ارذ نب ارا لهر ونش دهخاطئضب یکیاهدندالب بالکن زور ناعارذو زدیم ا
 ۱ و املا ردطوهو لماسهلا غارذکی وتسا لا ردیفرطیشاپ یرقوبندنفصف هکروشدهش ردلص
 | عارذ هکروئلوآ قالطا .زبمرب ندر لزا مو نوساوا ندقوبجلرکو ندرومدلرکرو نیدهب و وا نالو ار عت
 | زدفضوبقمیرب و هطوسبمیربردراز یتعارذ یکیالدسا نالواروضم هدنحریدسا ار زرد رلکدندهطوسبلادسالا
 | زاد میصم اف یراب هکر دب رغوطهشناجن یسهطوسبمو دولوا لزا اکا رغ ر دب رغوطهنفرط ماشیس هضوبقم
 | هووالزاهداکآ بولا ظن د هضوب قمر قبض نددبتم ندهضوبقمو لسکو به هداز ردنرابع ندیکو کی کیا
 كلام نهتم ا نیعارذلاوذ ر زديا بورغواطوفبهندرد كلوا واک بو دبع ولط ی وکی جن درد كعآ زوم
 عزذ لاقیرد هنسانعع كام وا لبا لوق ییهنسنرب ةد تنزو عرف (عرذل)ندندارخش هکر دیشل كن هسک مان یراسا
 هروارضلاق کر دات نسا بنعم كلنا هاف سهضراع قمصوقو عارذلا هنساوادا تلابلا تنابلا رم اعرذ نوا

 | ەنلغاداانالف قلا عراق رد ذ وخ ام ندعب رذنالواهنساننعم غل رمبهروگهتناب لحراشردنرابغ ندم و

 | دن عرذ لاف زد فا هکوب یرریعت قماللوقو قلا لوق هدزماسل هکر دلمعتسم هندنانعم كابا تعافشوهفشو
 :هجارذ لیعیطوا ارعبل غزل اقن ردملسانعم كکوحنهرزوا یرلاوقهودنوجما كنا بوک بک رو ها عششاذا نافل |
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 ]| الارهلزهلا دشا یا عدن لجر لاقیارونید هصخ,فیحتو قیرآ كب و .اعرسم ابٍزاهیا اهقدم هتیآر لاسق || 1

 ندنلعرب هیش هنتلع ناسغلونص واز نوسکو اعا رولو! ضراع هنممف هو دو تآهکږ دناخو هدننزو بارغ ( عاکدلا
 ۱ عاکدلا هباصااذا ع وک دمو ف لو هجا یلعربعبلاوا سرفلا مک لاقب روند هیوودو هنآ شمار غوا هتل عع اک د (عوک هل

 | هتل مط رکلا یا عتاد لچر لابقپ نوید همدآ نالوا قوچ یتا كتبراشی د هدننزو فعج هبا هثلثم یا (عمتلدل]
 هلوب لوشو . ر دټغل جد هددننزو چرن هدرانویمرمس صبح یا تلد لجر لاقب زونیدهیسکیسموغوص كر و
 علدل_هیلو ی هبکلویشنپالصو هو هد ز برصودممدوخ اب قشمو و زود بولوا قشموپ و زود کد وند
 || داپ ږونبد همدآ درود ینادودو رذقنانیاعنلدلجر لا قبرونیدهصخُ نو سپ رادرم هدشنزو جربز
 | هناسلعادلافب ندهنسانعم قمرقچ ندرخآیلد لینوکس كمالو ف كلاد (علدلا] همش بلقنمیا منادلچر

 دص هزوکربندنرافدنصرکد مدشزو ناعو ( عال دلا] ج رخاذا لوالاو ثلاثا با سلا نم طولدو اعاد هناس) || دلش رولو مال نسم نمج هرشطجلد هد دومق (عولدو (لو) هجرخاذا تلاش بابل نما
 (عالدنالا)ندهضابجم عیلد هدیپنزو رهوخ ( غلودلا )یو ید هلوب عساوو لیهس هدنننزورما [.عیلدلا) رییمسا

 رج زیر نیو :خزساو عادا نعپ دلار قفل ویو ترا
 7 دهنسانعم یمارفوا + رشط ندبعندوحاب ندّسطع لدو .لسناادا هدکنم فیسلاعلدنا لاش ندهنسانعم

 .علدا لابی ردهنمانعمقنبارغوا هربشطلد دوب هدتنزو لاسعتفا.(عالدال) ج رخاذا هناسلعلدنا لاب ||
 هدفدنقوط یسی1 نین ارو لوا شوب ی هکردیجسا فدصعونرب هدننتزو هرهوج ( هعلودلا) جرخاذا هناسل
 هزیگاو راد ییرلکدید طسق هتشیارفسچ بولب ریصردق قمزپ ر دیک ب ودیاروهظ هنسنرپ هدنزرظ قنوط ندنآ

 . | "یلودلابی ز ن كل دبع ندا وقف رد هیرقرب هدب رق لصوم هلي كلاد ( ةيعلودلا)ردقج هلواوبرا غا
 مش ]| فمو بنکنالواقجا هدمجرد تیا هلبسانموب رونبد هیسکییرا تچ شط یاد (علادل) ردندازوا ۱

 | لابو قاقپانى لادن لافب رروط بورقچ ءزیشطیلد ندنتربحو تهالب و نچ يه هکرواو
 نالواهدرک ذ هدیننزو هفرض( فعلدلا) رد نیت رم زام وپ و ردنود هدهبنرحتیایهن عی "ی هنود سنا یا علادرما

 | فان هتک ر ازلوانفان تلا هکر ون هنتلاح قلصا نالواهدناوسن حب و دی رهط نیلا هکر دپعاربط
 | دزو روبص (عولدلا :لفعو نرقیا ذعلداهبف لاسقب دونیدخد هلفعو نرقاکازولوا تا شلاموط هدناوین
 ["ییلدالا) لبالا دقت تناکآدآ عولد ذقان لاب رود هیمقن نالواردپا ماد فتو قب گرا هودژابس مدلوب
 لوس نولس ماب ای هدننزو مس هل هد د شم نون. (عنادلا)ږوسښید هرکذ نوزواو یا هدینزو ی
 نیدنیاکزرو زبسو نزرخرونب دون زوک هدنن زو ععم,(عمدلا) ردمنالدیعجج لهسیا مندی رط لافی روننید

 کرم ین زگروا تبسم عدو نیل ءمیاعوم دلا مهدودخ لع تاب لات رشيمج عوندرد وب
 یو نیت مچ حنو رخ ينال لیمو لسانا تا با نوا سید نجلا الو

 نی لجن ن نم (نجدلاوذ) عدلان ترق یهو مس نصاب دن بل نپش وز
 تعمد لایقبردهنسانم,تلکود یشاب وک دوب هلنبتعتف (عمدنا) متع هلا یضر ندیبق) ین نزع ن نیر
 یا ذعمد أما لاقب رونید هتروعولشاب یزوک دننزو هحرف ( ةجمدلا)اهع د لاساذا عبالي الا نم اعم نیما
 ۱ ناق نکا بوج اق هماد دلو زکصندنسهحرد ةیمادنکن وتد نخی راپ لس اب لوش( هما دا يتم ادعل سن

 حراشنالاق مال دعب یهو :هماد حش لقب رولوایهینیالیس جزو هتسهآ فاق یکی شابز

 ددان

 بیس
 میم تیپ میس

 سوم

1 

 سس
 همست

 هلوارفچ بو زیص یب وطریک ی شا زوک هکر وند هغاربظ كانغ لوش هو داش عام دلا) عم ناکلیلقامذ لیست یا |
 مو لاغبهلواراغاپا وب وله رق قفواهدن هکر ولو! فصو هنوکل وشو عمنلاکیندن بل ناکاذا عاد یر لس
 لاس لاقپروتید هی وص ن دب ارطا سفت ندنغوبچ هم آی قو راهب هدشنزو نابت( عاق دسلاد ذاذرهبقان اکا جاهد
 کروضد هر ندا ټکر جن ندنخلقشموپ هدنشاب یجوج شوط یکیو عیب ایه شم لیسیاموهو مرکآ غمت
Eیرغوط هتک د نوز اتا كيد ندزوک ن دنه ةرهح تناسنا هد تنزو باک( عامدلا )رولو اربع قبیله  

 هدننزوبارغ (عامد) رتا ىا لث ابر ظا بنما ف مسل اوهو عامو تفطلااه لاسةي زويد هن رئال اج یلدا ||
 جمد (عوبدل ا) رولیضصاپهزب قجةق آیناب یزوک هکر دیمسا اینو صوص بہو د هلن( عحدلا) ردیدا تایی ||

 وب و ردفؤرجم یوزادر.(دواد عمد) غمنلاپ موسنرم یا عومادن رمن لاقي رو شید ههو دشا ابال بخت یراکدید

 ن عن تو سنت || د تاو نارکس (ناممجلرزود بست ندنآرواوا لکو ئام تماس زهرا رای متال
emane 
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 | انا باند یدعت هلبا نعو هلبالاو هشنبعفد هروک ناب هدژاصب ریز ردشلیارصق هنوکز اغلا هداروب فلم
 ۱ هاظعایاالام هلا عفدو هاگاذا ةعفد لاقیف رونلوال ایعتسا ةنسانعه هاج هل! نعو هن سانعم كلبا لئاننعب

 | ردهنیلابنعم هکر و ةر م یا ةعفد هعفدلافب رد هس ءان هلرصف لا (ةعفدلا) هاجیایذالا هنععفدو هلاناو
 | هدیشنزو درم ود عفد یجب ولید هروعخب نالک ندروغوارب هدننزو هفرغ (ةعفدلا) ربی ا ةعفد هاطعا لاقب
 || ونص نالوا صنم ندروغارب ندننس هلوقم قا3- باق راسو مولطو ةقفد یارطلا نم ةعفد تبصنا لاقي
 هتسازگوصزوتج نالوا هدننبیدنقآ یکیا عفدنو ردیدآ مضومرب هدننزو دعقم (عفدلا)رونید هرهنسن راسو
 1 حفادمو زوندیدهعفادلا بنذمړولوامفدنم هداه یدنقارپ كوا هدعب بولوا عف نم هنسا دنکو ص ادتیاهکر ونید

| 
۱ 

 ]| كفر وسنید هتلا ك اج هديا عقد هدننزوربن» (عفدلا) روند هبارح ج ها وص هلت دش هکرولوا درفم ندظنل
 || تدم هبوط نالوا ندنتالآ ك نجالاج خوف دیا عفدم لجرو عفدملاب هعفد لاسقب رونید هبسک یچیدیاعفد تیاغب
 || .ولوا دضملکمیدنیمود تی یبوراوخو روند هبمود یوص اپ یسنج هدننزو ےظمم عت دلا)رد هلنهجوب یراکدید

 || لاغب ارولوا نش غیا یربت هبا درندنرابسن *هلسلس هلغلوا فلخانیآ ی باب رقاو ءابآهک ر ونید هیسکشخلوا عفدو در |
 عفدم تبع لاسقب هوا شلواص هلافثسا هپ هن اځ ندهن اخ کروند هنا م لوشو هبسن نع عوفدم یا عفدم لجر
 ]| هکر وتیفهیفقان لوش هدننزو بارع (عاف دلاوا تعفادلاو](مفادلا)یخالا لع لک هلاحاو "یا هعفادتدق ناکدا
 عاف دمو ةعفادو عفاد بقا لاتش هلوا ردبا عفد بوروکسوتن دنس هم یزونآ هج دم ندزمروغوط
 | هگووتنید هثسب دنقآوص لوشزدیمجب كن هعقاد (عفاودلا)جاشتلا لیبقاسهعرض ءاسبللا عفدن تناکاذا
 لودش هدئزو دا دش ( حاف دلا)هلواعفدنم هب هرد ندنآ بوقآ اک اراوص هلغلوا هدنلنسا لر قشموب هسجزود
 .هنشرپ كل هبسروساوا مقاو ثیک هن کوایدنکج هدف نکر بلا لک !ماعط هد هرقس هکر وند هیسک
 هزالطو ةيعغلاط نالک دروغوارپ هدننزو نامر (عاه دلا) هلواردیا عفد هج هوا کیک لوا نوما كلکیسمعل تا
 طی لوشو میظعلا لینلایا عاف دب یداولاءاج لاب ررتوک بولآ لکه نکو ارونلواقالطا هنیووصلبسو
 ]| :عفدنا لاش ندلهتسم هنا نعم لعشرکهزوس ( حافدنال ۰ هلواردیامفد یعطعءوش لثامهنسیدنک هکر وشد
 | عافدناو ةر ىف عرسااذا شرقلا عفدنالاقب ندلمعتسمهنسانعم كعبنوبهلتعرمس تآو ضافااذا ثیدا
 || تيل هدنکمزب و خيرو هدسنزو هلعاضم (ةعفادلا)عفدناف هعفد لافب هنسانعم قلواصردبعو اطم كعفد
 ]| د ولك نشان عفد نالوا شالئو | هلطاماذا هقحاانالقفاد لاب زدهنس انعم كلباربخ اتو قوع هلی لعلو
  دیلعكوبقیشبد قربهاهفرعم ایمسکكللاد (عاقد]عفدیاانمآ نا نعمقدیهآنآ ات هلوق دمو
 || عقادمرغ هموقدیسوه لاسفبهنمو .رونلوا قالطا هش نابنلواهلخادمو هج ازم هلبسهین لوعفم حسا (عفادملا)
 | فدان تلطیا ءاوسالا هللا عهدتسا لاق ردهنسانعم لمسی قعفد تاهنسنرب (عافدتسالا) جازمرغیا

 | ا ق ازعفادنلاه نر دنس ا نجم قمسخاقو كیتسیابودیاعفد رب یر هدشزو لعافت (عفادتلا) هنع
 لاقي رد ةسناسحم قالوا عناقو ضار ةکلرید ندا هسکو هلی كفاقو كللاد( عقدلا) اضعب مضعب عفداذا
 زد هنس انجم ئالبا تیاکشو شالت کویت ال مک هبهفافو قفو شبعلا ینداب یضراذا عمار بابلا نم اعقد لج را عقد
 | لاقب زد هنسانعم قاوارابسک, اخ ندنننکسو زقف طارفا هسکریو رقفلالاقجاءاسأاذا لجرلاعقد لاقي

 ]| مشباذآ لیضفلا عقد لاسقب ردهنلنانعم قمعیب نددوس یکبشوکهودو ارتفیا بارتلاب قصلاذا لسجرلاعقد
 | قالبچمسواو ةئيدریا ءاعقد ةَرذ لاق روند هنادغب یصمزتنکو انف هدننزو ءارج (ءاعقدلا) نبللانع

 || هدننزو مهرد (معقدلاو)]عقدالا) " هنسانعم باررون د هغار طو اسهفتابسبنالیا ءاعفد ضرالاش رونید هرب

 ةعقودلا) :ییک عود روید هفلجا كب عقداو روند هغاربط هدرانوب هدنزو بارضو بام (عاقدلاوال
 رود (عوفیدلا) "لذلاو رقفلایا ةعقودلابهللهامر لاش ردهنساسنعم تکریم رفف هدتشزو هعب وز

 :رونید دیسک رح هدننزوبارح ( عاقدلا) دیدشیا عوقیدو عقدا عوج لاقب رونید هغلجآ دیدش هدسننزو |

 || تود نادیزوت بوزاف اربط بورواهریاسغ اد ینرالاهدنزو روبص (عوقدلا) صیرحیا عاقدم لجر لاقب
 :ییردشپاب یار هدسننزو نسحم (عقدلا) ءاعفدلا ثعفیف اسهج یعرب ناکآذا نیدیلاعوقدزیعب لب روئید
 رونید هیسک نالواردیکب وجاقهلتعرمسو ءاعقدلاب قصلمیامقدمرقف لافب روند هیهنسن یییدیاراسکاخو

 هی

 لاش

 ]| کد خزاش هعفاذآ ثاانلابابلا نم امفدمو اعفد یذالاةنعو میلاو هعفدلاسقردذنسانعم كمروبقاقو قمواص

o ON ای 

 | تدنتسنواروقخ یا عف ذم لچر لا قن ںونید هیسکتییحو عقوی و ناهمیاعف دمرعب وع رکی ا عف دمریعب لاق,



2۳۱ 

 قلوط ندماعط نراقو ملا نم علخنااذا مظعلا عيردنا لاقبردهنسانعم قلیوص ندناكيکو عفدنااذا اذکل مش ||
 [ ع ردتلا)ج رخاذا باعسلا نمرمعلا عردنآ لاقب ردهتسانعمقیعچندنولبیاو التمااذا نطبلا عودنا لافیزد هئس انعام |
 هنمولطوصهدننزو عقرب( عقردلا)دیسا عردسبلاذا لحنا عندنلاقبردهنسانعم كيك ,هرز یخدوب هننزو لفقت ۱
 نابجیا عوقرد لجرلاق هنسانعم نابج روند همدآ قفروق هدسننزو روغصع( عوقردلا) هنسانعم هبواررونید |
 عرساورفاذالجر لا عقردلاقب ندهنساسنعم كمك وجا هلتعرمس ندهد یدش هن داحر هدننزو هجرح د (تعقردذ]ا)

 ماجترحا (عاضنردالا) یع را ق دجاذآ لامل ا عقرد لاقي رد هن انعم قمالتو | هلمادقاو دجراوطو ةنیدش یو ۱
 لعافمسا (عقردلاو)(عقنردلا) عقرد نعم لسجرا عقنردا لاشب ردفدارم هدلوا یانعم ها هعقزذ هدسنژو |

 لجر لاسقب هلواردیا عشیتماعط كفلخاماد نوجا قوالب ةط هلفلوا مشچ ادک هکر وند هب کلوش هان |
 عقردمو عقنردم لجر لاقب رونید هتک ندیا رازآو تش هسان انادو سانلا ماعط عتب ناکاذا عقردمو .عقنردح |

 یعفكلاد (عسدلا) مهقشاذا سانلاعقنرداو هعبتتاذا سانا ماعط عقنردا لاكقب خراشلالاف سال شب ناكاذإ
 لاشه زد هنسانهع قصوقو هعفدادا ثلاثلا بابلا نم افشد هعسد لاقت ندهتسانعم عهد هل هستن

 ها هنتسنرب یکیلد یکی کیلد هرافو «ءالماذا ء ان ال عسد لاسقب رد هنبساتعم قعر دلوظو هاقاذا,لدنرلا عسد
 زسرولب بوتا رمط هرهاتاو ةدحاو رع دساذآ نا عسد لاش رد هنیتسانعمقمایق كن وباقیط هد هعقدو ||
 هاطعااذا االف غسد لاق رد هنسانعم كمر و هعبسدو ملا قنخاذا قرعلا مسدلابق ردهنسانعءقلوا 1

 تشرسو هنسانعم هلب رج هیطع ردندنسا اعم عقد روند هش قوچ هدنزو هنیفس (هعیسدلا) هعیسدلا |
 رارق مشخو مدحو هی هام هکر د هنسانعم هرکسدو ةعبطل ایا عسل رک اقی رد هنسانعم تهتطو |

 روند هپ هطاوق كوب ندجاغا هعیسدو یکیموبق اغاو یوق اضابو ییارمس هاش داب روند هیارس لقشع شربهاک |
 عیاسد رد هنسانعم تّوقو روزو هنسامعم هع رک نام نوئید هطاعسو هرفس بت رم هلبا هبطا سنافنو ناولاو
 هدنجنا كني روقج زاغو و قیضم یا مس دم ف عقو لاش روند هر قج هراط هدنزو دعقم ( مس دملا) ردیعجج
 ریمآ (عبس د)ا) رد هنساینعم یداهو لیلد هدشنزو رمنم ( عسدلا)روئید هنلخ دم ټا لزق هدکیکنالوا

 ههیسو برض لاقب ردیکوک ك بوب لصا هک رو شید هرب یکیدتب نویی هدننی رق وكن رغډ هذ هقرا *دننزوآ
 هب هقان نالوا ررونک شب وکق وج لوق لع ناعزیدو یریا هدننزو لقیص (عسیدلا) لهاکلاف قنعلا رغ وهو
 بونا د كعج وج یکه دەم زونه هلیعتف كنابو كلاذ ( عبعد) رازجالا ةرنکوآ ةمض ئا عسيد ةقان لاهقناروتتد |
 هظقل ةناكحوهو عبعد لوتس عيضزا هلفط قعط لاش رد هیاکح ندزوس يکي دنلبوس هنسی دنک ی دنک

 لوالابابلانم اد هعد لاش رد هنساسضعم كلنا مفد هليا رازآو فنع هاب دی دشت كنيعو ى كلاد( خلا

 رونید هب هجشرق ه ایس ولدانق ع ونربو روند هني یلچاغا امرخ هدنک ارپ هدننزو بارغ (عاعدلا) اقتنع هعقد اذآ
 ندنآرلب ودب رولوا هایسس هیبش هضتوا روح هکر ونشید هرل هناد ّلصاح هدرصُمینابب نسنجربو ردد ضم هعاعد

 (عامدلا) رونید همدآیم ردکرب بروشود هروکذ م بوبخ یریکدید حاعد هدشزو داددش (عاعدلا) ریراببكا
 هلیعص لرللاد (عدعد) رافص لابع یا عاعد هل لا رونید هنلایعو دالوا نالوا ر غص كمدارب هدننزو نام

 (عادعاد) متلب قیعلب ماوهو عدعدلاقیرد هلک نیچی رنا هلفمرقب ها وتب نوچما جز لی یو نویق
 (عادعدلا) ردندن الکی ج هرغاچ یرانآ لوق یلعرازآور جز صوصخم هنق یکو نوید قردلوایمهدزوارسک ||

 رددهنسانعم كمزکش هج هتسهاو هجرعاو مصقیا عادعدلحر لانش زو تيد همدا رودوب هدننزو راترت

 سوسن

 نمف یکو اه ءالماذا ةنفج لا عدعد لاق ردقمردلوط قرب الغرادارم هکر د هنسسانعمقسردلوط ناتو ءاوتلاو
 هوا هلیاروز هلی كنافو كيم (عفدلاو )هدننزوعفن ( عفدلا  اهاعداذا نعل اب عدعد لاق ردهنسانفم قمرغاح



OV. 

  1سسس ۱ سس دم

 ردیاب كنج کرا ةهرز لب زشك كلاذ¿ عرذلا عرش را رزدن هزوک و تفکر دارو :هژروه هننزبو ردن رلکدید

 هاش هدنز رغم هل كلادزدعوردو لیک زهره دعارداو عزدا یعجارولوارک ذاع انضعب ردننوموو
 زانای ر اعا هرزوا لضا هلخلوا هدزکذ غ عرد کرد خزاشرذکغد هعب رد هسا سا بفروشید میرد قزلوا
 شن هکموک ینا ربا رع نوهخیدلوا عنام ندرظن رونلوا قالتطا هک موک ونفخ هزا وسن عردو

 لا رذعارذا ىج كنوب ردرکن مون و یدنلوا قالطا هد :لساب تسوا یک هجا فهدعب بونلوا قالطااک 1 هلغلوا

 هیلغیعراد جبر لاتبزونأوارعنولوک, کر ودنبد همدآ و هرز (عرادلا) اهص,قیا اهعردایلعو تئاج لاقب |]
 ةنفانیا ةیعردلصت لاقي ردیعج "یار رونید هنری رنک بويل شوا هرلهرز هلی مسک.كلاد (فیعردلا) عرد

 یدنکلا ناهرف ندننع اچ رع نباتی( خور دلاوذر رد و هدب نا فلن تیدلکلضن لصن عردلا
 نادفوضو نددقوج دازمزوشتدهبول نالواندکوب 5 هدنزو هزامز تعارادلاو) هدنزو هتسپکم (عردلا) ردیسقل

 کود ان كن ریسهود هعردعو فوص نما نوکتالوْب و یهو ةتها رو هتعردمنیلل اش ندهجارفنالوا ۱

 نعمت (عردقآا)هلوارهاسلن بوق یرغوط هبءرشط تدنآ ینلعبوا ةلراجاغآ نالوا هد ورکو هدنسهزوا ||
 ا مو جا( عردالا) ةعربملا شیلاذا حشلا عرق لاقب رد هنتسانعم کوک, هعردم هد ننزو

 ردنا نیشهو اه ابنودوسا سار ناکا ذا: عردا نأاضو مرف لاق روند هنویقو ها نالوا قآ یاد راسو 1
 عارداو نیعنهیا جددا ن وخ لاق ردنالوا سنجان یساناونمنج یاب + نوک واز یشو ننه ان قلم هوك هلم !
 نالتشرازب یا یوثرتاتنو هراقیشابردنداضن مدالوا هک دتقل وکلا هلن دبعندجحو ندیجسا كين دپ ییلسلاوخ ||

 قآ ی زغون و ینکوک نوبق هلنبتقف (عردلا) ردراب وسنم اکا نویعردا"ندنوت ولع رد ذلو اتعلم هلکلبا لتف
 لات ردقج هلوا قلوا ضا یر راسو هایس یسوریکم روکه قنات كحنراش رودنناسنعم .قلوا هاتیس یراقلت واو ||

 ةد يزف (ءاعردلا) ..دوسا اهدضفو نمیبا اهرحو اه رادنص ناک اذا عبارا باسلام اعود هال تعر» ||
 تل وسعت او ودتنا» انتضیتیابءاطرد ةاش لاغر روسشید هزویفءایتس یزاقلب ولو قآ یزغوبو یسکوک ۱
 تاک اذا ءاطرد للل لا هلوادی عولط وشرق هحنابص یه دنآ ۲ کر وتلو قالطا هک لوش ءاعردو 1

 نیما کز | قالنیاهیمنضک وا لوش ودتزو در ( عزدلاو) ولع فللاذ (حردلا» علا تنا

 هدعبآ باا ونا تولا ارتدت دخلوا راو چک نجف کس نواو یت ذب نواو :یصتلانوازولک هدنرابفع كنب راه
 هزیگازافیلهد فنزو درص لتفلا عردو ضیبلا یی ثالث تالن یهو عردوجرد لال لانقی رد هلینسانم ینبدلواضام

 شهلرغوب هدتنزوآ عنز (عودلا) ردةلسقر (عاعردلاوش ( یک هن هفرغ ردة زذ ید رفم روشد )هنس امرخ نالوا

 یوبو اقنع لق نم اهنطساذا ثلاشلابابلآنم اعرد هاشلا عرد لا قد هتشانعم كمزو نایفرط یوسقوبق

  1هرشکر خم لضفلانم امان اةترقرعزد لاشردهنسانعم قمرا :!بودازوا نیارسکلیا تسكت نن
 هد.شزو هرم (هعرد) هنضعت«نلک اذا لومجا لع عرزا عرد لامت دلم انعنایعالتوا یزارب مب كنکاو

 التب ووز "ردهبرقرهدنع هدنشزو هح (هعب زد) ردندوهیرابتک اردز شو هدنرق هنساملعم هلن رغم :

 "ضعیا عرد بشع لاتسروئید هان هزانوزت او هد زو فتک ) عاردلا) ردە اب رق ر هدساصضفدسز .زهدتزو ءار 1

 ةعردق یه لاقب رو دبد هرب شاچآ بودیک ی رانجو یرارا چ ندنفارطا كی وص هدننزو هفرغ ( ةعردلا)
 ندهنسانعمقلوا ززو لاب لیدی هعرد هل رنک دزمه (ع اردالا) هایم اوج نع مه الکرسشحاذا ||

 كتناققالاو هتضنزواجاذآ رهشلا عرذآ لاق ردهنسانعم كمك یفصن یاو هعردقاو راصاذا موقلاعردا لاقب |]
 و انک ارشلخدااذا هدنق لملاع ردا لاسقب زد هتشانعم لمروکسهلا ندنفرط ییسهکوا یسرمصت

 ندهنسانجم كي تیک كلسوکن ون اب عارداو نسربدهیف هثعردا كسان | لاخر ا هنفوح لكنهنسدر یبهنسنربافلطمو اع

 هک دلویو ا دیدلسا عرد نسلاذا لحرلاعردا لاق ردهنسانعم كهك هرزو عردلاتسلاذا « هأ لا تعردا لاق

  ۳عت دلاور د زو نسح (عردملا) یرسیهتلطف لخداذا لیلانالفحردا لاقب ردهنساسنعم كمریک < هوار |
 لاشهلواشلاف هاا ندقالتوا هلغمل وا یر قالتوا ەدنسەروج هک ۇنلوا قال طا هب وصلوش هدسبشزو ےظ ||

 زدهنشانعع كمر دیک تالو که نوت اختو هرز همدآ ر( عبر دتلا) الیلق دغاقف سرلا نم هلوحاع لک !!ذا ع ردامو عزدمءام
 مدعناذآلجرلاع رد لاش ردهنسانعم كلام دعنو صضیملا اهسلاادااهعرد لاس و عردلا هبسلااذاهعّرد لاق

 (عاردنل1) نيام ێا هغر داخ ۶ ىش نعهنل أس لوقت ردهسانعم كلياناینو هقنخاذا هعردلاش ندهنسانعم قغوبو
 عردنا لاتب ردهنسانعم يک ودیا عوز هشدار وم» دعناذا واع دنا اخد النعم كم کوآ یو

naترس رس ۳  

 لعش

 تب مصر تیم ا



 رونلوا قالبطا هنالتربص O كم( یلوخ) وند هيو روب كرر دکب نیما هدننزو بارغ ااا

۳ 

 ییاوشرق هس ربیزب هدهیدأ/ عئنو» مناخ )یونی دفاطقآ طط قا یار طیلباطو ةلوارروتتوا اكدت نەم

oy 

 ۱۳ ی یا یک زا

 هدشزو هام ( دعاوطا) رولو. ندذآ وم نیل وا )وا قیقح سپ ردفصصم نیرخآ امهذخا ارهابظ لرز لپا تب ۱

 نصقنادا هنم عوخ لاقیاردةتسانعم كلبك 1( مت و میوخملآ) هنسابنعم هما روند هم یولتجوزا ناق ندا |

 | هنشوک دیکر ۳ رد ام و اد 23 رز جا تام

 ی
 سس س

 مجنوه لاقي: روند هزسرخو روند هدروف ,ندعابس هلي رسک اخ هم عابضلا ىا عماوخلا لا

 رزبصکیزنکآ یک نالتزص رولوا قالطاهتروع یپمور هدښنزو روبص (عومطآو) هدننزو فیس( نا
 هکردید الوا یزَق كنپسک مان مشج هدننزو هماغ (هعابجوب) ةرجافیا عوجو مه میخ ةأرما لام

 رای و یکی نازان رو شید هنلوتزوا ضاب ك چوک یراعتکوااوسن هدبتزو هذفیق .(تعبنطا) ردوي
 زود ه کیم هیتفزابص یکم هدنسهتروا كغادود تسواو رونید هوننخآ شيل تک رد نور هانی انوا

 هليا ەيقوف ىا( ةعتینا) وے ند ان هیفویم شلاق بونل زکه دنسارا یارب هدننزو دغتق عن

 هنعونهدرخ لوق لع ردیکر کچ عونررک دیفدارمو هدننزو يدنج (عدنخا) روند هیوکلت یشاد هنشازوهزفنق
 ؛عذنآ) هسفنف یهینیخیا عدنخ لحر لا زونپد هسک نون ساخت للیچ هدبننزو تفت (عدنیلنآ) تونید
 رخباف بیرمیا عناخ لبجر لا قی نونید هیسک م تمور افز(قاېخا) زدیفدارمو هدننزو عدنخ هان لاذ
 لاقیردهنس انعم كلبا روف لوک كنفنو نك ناخ (جشا وتلو ,قالطا هو روایی تاحیراخ

 لاقي ردهنیمانعم كلبا فیط) وخالو یدرقال هنانغالمملناوتسن عنخور هما اذا تلاثا بایلا نماعنخن

 منمنعلطا لوقت ردهنسانعم ءوس هنظمو تو هرعف هدننزو هت ( هعنطا) نهل نیلیو نشه یاداسنلام
 نا لوش هدننزو روبص (عونطنا) لا ان ناکع یا ةن هتل لوهت روند هناکم نلاخو بب رو ةرجف ئاخ لم

 هلو بت که راک بوزان فرط اعاد ندزازخا ندتعلبو رک هک لی فدابصت : هب رودخم هک ږوتچن ده بو

 نورمان عا ولو لذ هکر دیفداربوا !هدتزو عوضخ ( عونطبآ)روبذلا نع دبد ایا عونچوه,لاقب

 عنخ موق لاسردنعچ ندنظفل عناخ هلن (عننطا) :لذو هلعضخ دا ثل ایل | بابل| نم اعونخ هل عنخت لقب
 (عانخالا) یدک ن لیذنه نیدعسنا کز زدیردب هلبقرب هدننزو هما (معانخ) نوب رم نورجاف نوعناخنیا

 دتعضخ هجا خالد نان مر مایا ورفرملو عضاۆت هنهنکرب داری یک كاهش
 1 مظعم ( عنا س أفلا ةعطقاذإ هغنخب اتمی ردهنسانعم قلد نا بییسهلوقم اغا ( منعنا هتجرتقماو

 ی اوتو لذ /عن>الا) قّونمیا عنخ لجج لامن نونید هیموډ كکرا شلوا لولدوماربویشاوب هلغاناللوق هدننزو

 هللادنع هاسالا غنخایا ,ثیادطا هنمو نیک :دربفجو لیلذك, ز اب رد لعفافمصتم ن دعونخ نالوا (هنساینعم

 ضوهمو روبفمو لیلذ تیاخب هللادنع نجي ئاو ءابلاث او منا یورو اهرهفاو اهل ذا ىا .كلالمألا/كلإم
 دقق ایناز زو دکع د هاښنهانشو نیطالسلاناطلسو و هنلوا دیم کوہ . هلکنوب هکر دیعسا كالمالا كلم نالوا

 عفنخوه لاغب روس 4 هما نجا دیشزو فق (عفنخا )رده اطلس مظعو هناش زما یزاب نج ا

 هضرا نطب لوشو هننانعم یداولا حرعنمروشد هيرب جافرو و کوب كورد هد زو عون (عوطب) قجحایا

 قالطا هردبعش کیا هدارفصل ایداو ةلیشهینل هیت (ناعناسطا)ردیدآ عضومرب هدننزویرکس ( یوخ) ندراغاط

 هکرونید هغلناوخ هدنتنزو بارغ (عاوخا) رولوا عفدنمو لث سم بز لیلبیربو هل مانهقیعیزپ هک ونلوا
 هلن اونغ مک راضعب تعب ور اضعب تع رد هادا نیک یو کر رد هنسانعم رک دوخاب رد هني اعمر

 هنهواو هرسک ذإ برمضل اب انالتف چوخ لاعب سا باتیب و تسس یدوجو هلغمروا ییهنکراو
 جرو و دشدنح ننک یداولا لیسلاع وخ لاقت ودی تنش كلبا دابر توق یتراشق كنهرد ن:وص لیسو

 لاق رده تسانعم كمروکوت غلب ندزغآ هدننزو لعفت عوهلا) هاضقاذا هد ع وخ لاَسردهنسابنعم كمهدوا
 لتلسک او ردهت دادفبتغل وب وا يقتاذا لججرا ع وخت لاسق رد هنس انعم قمصوق هلفلكنو اذا لجرلا عوض
 كکرا هل دمو یرمطق كفلاو تق كلانهو كاج یف هتضقتناذا ءىتلا# .عوخت لای ردهنسانهم

 .زدشلواینیکم هلباییفهشاوبایبارعار ندهکونبرروئند هنسکعرک هتنرونید هدلودل وتم نددروقیشیدملبابلک

 رولوا ردصم عدو رو شید هرب هرب قشموب یغاربط هلینوکس تانهثلسیانو ینتخكلاد( عندلا) لادلال سس نصف
 هجوق هدتنزو رفعج ( عیردلا) ادیدش هطواذا ثلاثل اباسلا ۶ نماعثد هعلد لاق هنسانعم مدح بوصب كل



 سس سس سس سس سس جو سس سس سس سس سس سس
 وان عاب هنیزدبارودص تیانج ندنآرکآ مدلیاملخ ندنون ین الض قج هلوا ملعوا نی ہک زس هلو | د هاش
 میخ هالغوا لوا هذدنرانب یدیاردیاادنیید مدلبا هربت یمن ندنآ مهیا بلطو یوعد هسرونلوا تیانچ رکاو
 | یدنارازدنا قالطا ءاعلخ هتعاج ندیا ناب یتتعالخ كنلغوا هرزوا دوک ذمهجوو یدیا رونلواقالطا عولختو

 | هبا شارف بیس دعب نمو روش عیلخو علاخ هد هنبحاصردعلخ یلعف هدکبوب یدیازرید ءاعلخ هد هټعاچ ||
 | دو خد هبیبوآمیلخو راردیاهیاک هد ها راذعلا میلخ هک هتن اپدلیاقالطا عیلخ هصخعش بدا یو خاتسک
 هدروقو رونلوا قالسطا هبنبا لوغو هپ وداجو رد هعبلخ یوم رونلوا قالطا هیسسکر طاشو هنبسانعم د ًابص
 هلی نهازوا زوف ال ناکادا عیلخ حدقلاسقب زونید هنقوا زاغ نایلوا زتافوهنتسانعم بد رونلوا قالطا
 كرغا شن مان كا نب نیسح هللادبعوباو قلخاعیلخ بول لا روتد هب هماجیکساو رونید همدآ نی وا
 | قلوا عیلخ هرزوا ورشم هچو نالغوا هدننزو همارک (طعالسناز ردیعما كنب رب ندرماعیب یارو زدیتقا
 | جو هدننزو ءامرک (ءاعلنا) . اعیلخ ناکاذسمابسنا بالا نم ةعالخ نالفنبا علخ لاقي ردها نعم

 | دوئیق هتعاجج ندیا حاخندنرهدهع یبهسک یراق دلوادهاعتم دنناهصتساو تیرصن دوخاینرالغوا هرزوا روک ذم
 | تغاط + دادنادرک ه دحاو درف هکردنطبرب ند هعصعصنب رم افون ءاعلخو ةعالتااونناذا ءاعلخ موق لاسقب

 |[ملعلنا) ردیجما یدج كنیدلاو ی رقم مانرقعج نب دج نب نلع هدسنزوریبز( عیلخ) یدیاززلوا دایقناو ||
 ردنا تباسصا هلانستا هکر وتید هب هضرامرب هیبش هج اف هدننزو تارغ ( عالما) روند هن النرص هدننزو لچرفص

 هکلنوکوسکی «دننزو لقیص( علبعا) لبخ هبشیا عالخ هن لاشب رد فج هوا یرلکدید هلب راجو هملاح ||
 | نا هک روید هننناشوفرو سف لوشو السا بقا علبخ هب لغو ءاج لا ی ردیکلموکينودب هکر وند
 [جلوقتا) + کبد رو بد هدروستوردیدآ عضو علیخو دولوا لوت سم هنببلق ببسالب یکی نوط نج
 | ق خا لوبقت !زوسید هننلاس فوخ نالو! ضراعاهن ورد ناه ڪان یکه عقفوط یرب یخدو هدنزورهوج

 ۱ 3 ةلؤ) اب قاو تخت هدرا هکر وسد هب یب راسخ لوشو نم هک دآوقلا یزعی ع نفلاوهو ملوخو علیخ |[
 یاقوت هنالغوا هان اربثکو هبحاص بلغب ینعیا دبا رمق دودح رماقمیا علوخوه لاقب هلوآ بلاخ مند
 زونبد هزوغالوقرغاعو ذاتشاو جا یا عاوخلجر لای رونیدهمذآ غیب و ق جاو هبا اشک یا ملوخ مالغ
 2 لب منک نانترمه (عالخالا)زونیدهبناباس لوغو هدروق ندعابسو قذاحیا عاوخ لبلد لاسقب
 | ندمتسانعام لکه لند ىس هلبنسكنیک و تقروا اذا ةانصعل | تعلخاا لاقن رذهنسانعهقملقاربب یماخآ هشم یوا
 | اوذجواقا موقلا علاجا لان رد هنس اتهم قلوي یباغآ هشبم یراکدیدعلاخو بحل ا هيف راصاذا لبنسلاعلخا لاقب
 | قطن هقرا: کز لصالا ف رونلوا قالطا ههو سک نالوا سابلا همد آرب هل رسک ناخ (تعلخلا) ةاضعلانم علاجا

 | لایق یدناوا ق الطا هیهوسکنانلوا نالا نهتم یرقوتو تبع هد عب یدیارونید هبموسکینددرقج بوی وص
 | ملخ او دنزاجم ملغ دوب رونلو!قالطا هن ںایخو ہدی رک الام هجلخو ناسنالا ىلع علام یهو دما اهاسک
 | تیلالا اخخ لجو لا دعب رونول قالطا نینلال علم همدآ یقرآ یسناچ ردلوعفهمسا ندینآ عیلخت هدضنزو مظعم
 انکوبزو هغو لوبلس مادنا تس پو روند هتیب شلوایراج یفاحز عیلخت هرزو|ینآ هجو علختو | سهکصنمیا
 ةضااع دیش هنتہ ق وط نخ د وجا هغلښغیاهدنآ هکرونیذ همدآ ل وشو وخز فیعضیا ملغ لجر لاش روند هممآ
 نلاخ ول شل هک قزز یراق انیق (عیلضلا)"شمواهبه هبشهبباک اذا علخم لج لاق رولوا یبمقلاتچ هک لوا
 | ضورط كاب رع هدنخ الم طضا .ضورع لها عیلختو نيتيلالا ملخلا ىشموهو عیلضتلا یتشع لاش "روند
 | رج ناضج هلکلپا ناکسارسال کیک هو فذج لینک اس لبلو نحب عطق یون نلهذتنم هدو
 | رو طبنبلا ضورجف نلعفتسن عطف ومو علما هيف یرچاذا عل تیپ اب رهنرابح ندک یا لقن

 ]| ندا تام طلبا نیش هدنن مضو ضورع لطبسب تي نالوا وز عیلخت هکر ید حراش نلوعفمیا لقنیفاعیمج |
 تیاغب هد نرو همت مهلت ا) رہ شابا یهو شنو صف فل ما شم رونلوا لقن هنوزج ناوک هکر دنزانع
 | رذهنمانعم قلوا نوکتود هغلش ًبع هد یزو لعفت ملتفلا) هقیشیا نهاد ما لاش روند هنوناخ هناوهش |
 ۱ علت لا قبر وهلشاسنعم كم ووبمسمادناوزمسادا یکرابوق ندنیوو كنااذا تارشا ف ناف ملا لا

- 

۴ 

 نیکقشغآ.نالملص هل ابعف ا( ناعما و هد ننزو دوعف (عوملنو)«دفزو مس مم آ) كکتاذا یشلاذ |

 بت

 عامل
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 سست سس سس تی ریس سی

 هدنشزو عیربز ارآرکم ( معحا) ردندلاجو «خینانا هلبنتزوهدعاسص (هعضم) ۰ مخا نع عال مضوضخا

 رواج یرلکدید سراب هلندی دن كنیعو حق كازاخ ( لا )ردیدآر هر دوخ اب توارب هددشنزو دهده
 تاصاخا تلاثلا بابلا نم ًاعخ :دهفلا مخ لاتش رد هندسادنعم ناعلسس ندنزاغوب نکرولوض ی شان نادت رک
 كسعود هرب بونود ناب ند هضراع یکی کرح ا رفضا ن دقلجآ هدننزو عفن (عفخا) هو دعیفرهنااذا قلم
 یقمروا هلعلفو هربضو ع اوج نم طقسف هبرداذا ثلافلا باسبلا نم اتل ءفخ لجرلا عفخ لاقي ردا ةنلسا وم
 هنوا یزب یم هاوفم تونو هدر ولیصا هتاف ناعتخو عمخو هب هبرضاذا فیسلاپ هعنخ لاسق رد هنسانعم
 یرارب قاشواو كلا هندو لّرحاذا اناعفخو اعفخ قلعلا بوئلاوارشلا عفخ لاقب رد هنسابنعم قملاص
 رد ةسانع»قم اب یرغب ندقلحا كمدآرب و یژینااذا هلصفم مفخ لاقي ردهنسانعم قلوا ويلو قلاص
 وه لابش رد هنساسنعم نون ( ع وفخناژ ع وطا س هدنکت قحا اا لوعفلاءان ىلع لجر لا عفخ لاعب

 قصاب و واهکرونید همدآ شفیزوک یا هلینبسهصغو شزوسو نزح هدننزو رهوج ( عفوخا) نون یا عووفح
 هل رسک كن هزم. ( عاضخالا ۲ عام اک ٹک جاو یا عفوخ لجر لاسقب رولوا تلاخ بیر هفلنیابیک
 ندقلجآ هدننزو لاعفنا ( عافعالا) هعرتضاذا ع وا هغعخا لاقب ردهنساسنفم قماح هرب ینهسکرب قلا
 تقرو اوج تخ ساوا تش اذآ هدنکت عفا لات ردهنسع انعم كملکونلس بولجتا دوخان قلص كروب
 ردهسانعقمالتج رکج قآ هلیببس هضرامو و تعلقنااذا علا ثعفخا لاقب ردهنسانعم قم وق ندنزب جاغاو
 عز قمرفج بوب وص یس هلو قم باوا لینوکس كمالو ف تلاخ (ملنطا) تقشنااذا ةئثرلا تعفضنالابسصب
 اعلخ هلعنو هبوماخ لاسق ردربتعمی انو تلهم هتنفومفم للخو روق هدنموبوفم كعزت نکن دهنیسماسشفم
 یج رح تولوا موس ره ید ین رابع هدلنافو هدنبفع هنو هدرا هست حاص هداروب هعزناذا ثلاشلا بالا قم
 هلفلوا ون هلو قم رالوب نالت روک هنو دارم ن داق هداروا هکیدلاق ردشلیا هابتشا هدنتساشُم موخرم لوقناو

 لوف یلغ هنشوکوس تا شوق هنایمه بوسناوا جط هلاوح علخو ردنابانیفددلوا ین همتا تبسانم هاشم |
 قالطا بم هنغیدلوټ وص یکیکهاوا عوضوم هفرظ یس هلوقم نابمه هکر وند هب همردصپ شل رواق هلیغاب یدنک
 || ىوشملا دیدقلاوا دلج نم ءاغو ىف لباوتنب خو بطلا ممل اوهوعانااودوزت لاضب ردهنساضعءعولنردشهلوا
 کوج كغج وجو افسن هلراصاذا لینسلا علخ-لاسقب رد ةتسسانعم مدل یاب ك نیک ملخو تلاها ءاعو یف
 ردهنسانعم الا عیلخ بودیایّربت ندنلفوا هسکرب ملخو هیزربک اذا یصلا علخ لاقت ردهنساسعم مو

 لاقي رد هنسانغق قعلقارب یرلج اغا هشم لو نکن البغمو رک دیسک اعیلخ هلعجافا ها علخ لاسهب |
 عب قالط ه دنلبا قش لدب ندب ریغا ندب دنک یش هجوز جوز هلم كناخ (مللنا) تفروااذا ءاضعلا تبدلت
 "منم ل دین اهقلطاذا اعل دت هتجوز علخ لاق رد هنا نعم يوثلا ملخ رد هنسانعم كليا لا زا قدنخناکت
 كاش رد هن سنا لم كاش دیا علخ هجو زو ی وزهدننزو لعافت (ملاعلاو» هدننزو هلعافس (فع)ا) اهربغ نىمۇ
 رادنلنخم یسلوا قالط دوخ اب حسف یتفاشلاهنع نکآ یدلباریبعت هبا قالط هج رک ف لوم اعلاختو هلو هداج
 مهنب فلحلا .اوضقناذا. مونا اعلاخت ناق زد هنتساسنعم نوش و یدنآو دهع نالوا دقعنم هد هنایمعلاحتو

 رد هتساضعم قلوا قلاط ندنجوز بورب و لدم یربغ دوخا شش یزرهم نوناخ «دننزولاعتفا ( ع التخالا
 هوعلتخ الان ةن ر دلختشم هت انعم قم ایلام ارج كمدرب و الاخ تناکادا اجو نيالا تعلتخا لاف
 نادتيعلاه” ( عافتا) لدب ةقرفلا تأ ملا امم تعقو لاش ردا «دشنزو هفزغ (تعلل) ةلاماوةخااذا

 مد ضو صاع لفض هلکلپا تلشن ندننفرط هنوز یزک آرد هجوز هلا ح وز هکر وناوا قالطا هب روزبه
 یربیهو مین یا عناخرسب لاسش ردشایا ملخ یلماخ هکروناوا قالطا هنفوروق امزخ الو منو ر دشا وا
 فعض هدنژریکس هکر وسلوا قالسطا هب هود لوشو تبسنم یا علاخ بطر لا قب نوتینپخ هیامرخ هزات شلوا
 غم ووق ندجاغآو روثلا لعودقیال ناکاذا علاخرعب لاد هيلو ر دتفم هفنشلاق بونارخمطندرب لغو نهوو

 لو زماکو دالصا یراقارب هکر وید هن راج اغا هشبم یربا یکن الیځمو روند ةغادبلادلبکوذ هرب بولت
 | ة لغ تولوا فصو مدلی ردیما كلآم لاخو ردتلع هکر وند هغلوا ققروب بولب روبیزیکس هژآ كنهواد غلاو
 يللا اش هباصااذآلوعفل اش لعرمبل خلاف ود عل یردصم ء دکنوب ردشلوپ مساهلصتفا
 : مطاعو قاع هترد و ثیخ غوا كن هکر هدنلهاج نامز ردکعد شفلوا خلخ (ع ولتلاو) ه دنزوژما
 نک چب: سامنا الخ ىلع هیع سوم یزد هبسقدلزا رقبا داینفن او تغاطو افصا مالك دن النصا تولوا



۳ 
"û 

 توص عوذ خو هبا عضاوت 4 حراوچ واضعا یب هندب عوضخ یًریلعو ردبیرق هنسانعم عوضخ لوق لع
 ]| بی رفوهوا هلعضخاذا ثلاشلا بابلانم اعوشخ هلعشخ لاب ردصوصح هتناکتسساو عضاوت هیارصب و

 ]| ناشلالاق ردلهعتسمهنسانعم للذتونوکس عوشخو سصبلاو توصلا ف عوشللاو ندبلافوهوا عوضانم

 | نامهبونشآ یر قوچ ك نر ؤا هود عوشخو بورغلانم تنداذا سهل تعشخ لاقي ردنرابع ندنسهاچ
 | هکر دهتمانعم لمروکوترغلپو قلا بهذاذا مانسلا عشخ لاقب ردلمتسمهنساب نعم قلاق یری هچرادقفز

 | اجتزقازبقلااذا هیشارجیا یهتمشخت هردص ۍتارج عشخ لاقب رولوا مزالانعموب و رونلوارببعت قدرخآ هدیکرت |
 بولیراب یراق هلکلیا تافو یس هداو هدنلولح یتدالوتقو هکر و شید هفجوج لودش هلیرسسک ك ناخ [ةعشحلا)
 هنکرفبپ نالوا باوضرداطخ یرمضسا هما نطب هنعقنلی یبصلاهداروب هکریدحراش هلوا شلوا جارخا
 وند هب هعطقر ندهظبلعضرا هدتنزو هفرع ( سا ندعفاو هعسروب هدناممآ عیجب هک هتنردقلواهلرابع

 ]| ردهنسانعم للدتو حرضت هدننزو لعفت ( عشضهلا) هدنشنزو درصردعشخ یعججرونید هیمبت نصب قشپاهریو
 || كادرموچ هلفلکتودیلقتهدننزوج یحدتم (عرضخعلاو) هدننزو طبالع( عراضخلا) عرضتاذاهلعشخت لاعب
 ۱ هدشنزو دوعق (عوضفنا) ےس یخ یا ع ربط عراضخلجر لاسم روشد هل نالوا هدنسهیعاد

 لماسطناذا ثلاثلابابلانم اعوضخ لجز عضخ لاقن ردهنسانعم قاقورفرمسو عضاوت بو روتسوک لقا
 عضخف هتم ضخ لوقت رولوای دعتم هنساسنعم قلواداقنمو نکاسو ردهنسانعم كلی ادایفناو نوکسو عضاوتو

 | تمالمردنراتبع ندنفیلکتروجف هکر دهن سی انعم قمرغاچ هروجفنعب هغلراکدب یبهیسکرو نکسف با
 || كيال هبورغ بکوکو ءاعداذا ةيوسلالا االف عضب لاقي رد قبم هتسدسبالم قوا ضرع هلتنها دمو
 | و دلسمتس هننمانعم كلبا دهجو دج هدکع روب هودو , بورغلل لاماذا ملا مضخ لاقب ردلمعتسم هنسانعم
 | تّیجاذا لبالا تمنضخ لاسب ردیبم هنی روصن یراقدنازوا بوک یرعوط هرب یزانویب هدقدلشب هکم روب كب

 س

 | نتو برملا ف تاوصالا فالتخبا یا هعضیمتا هذهام لابقيارونب هدایرفو اغوغو وب ىغ قشراف ندناروهلت
 (عضخالا هنیسانعب هکرعمروبنید ههاکنچو نوجا یکینکوج بونا هب هنسنزپ هنسنانهراسبخ روناوآ قالطا
 مدننوبب عطخاو رد:ءاعیطخ یوم لذلاب ضادیامضخآ لچر لاب: روند همد]دوجوہب یضاز ھترالفحو لذ
 |عاضحخالا) هعلخ نماطد هقنع یفناک ادامضخا ل جر لاسقپ رونیدهمدآ نالوا تالنوکشود یرغوط هبیغاشلاقلتب

 || هدادوب عضخا هل اارکلهعضخا لافی ردهنمانیم كلبا لنوپب نوکشود كلرپ ييهسکرب هلب ریسک عمه
 | کوص هکر دهتسانغه كلبا یدرفالدیعشموپهلناوسن , چجاضخاو ر دزاس هلی دقالع قالطاو دنیفتمضجخا
 ۱ لج را عض نا هنت مالسلا هيلع هنا تر دا هنمو حراشلا لاق هر هبالک الا ذا لجن رلا م ضخا لافي رقاچ هخازازاب

 || یدرقال غالم هناوسن یدو هد نننزو هعاضم (ةعضايخلا), هنيا هم ہط ياع لولا ان نل نیلییا هت اریاریغل

 ردفنساننعم كچم هک هکنوهراپ ها( عیضخلا ) عضخإ نع ةأر عضاخ لای رہتا مئل غو پیس
 || لا رد هنسانعم قاگورفرمسو, عضاوت یجدو هدننزو باشتْشعا (عاضیضخالا) هظفاذا ھا اعضخ لای

 سو سی مس و سس ي gg سس

 عضوضخا
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 ERT زخ لاب ردهتنانعمقاربقو نوا ازای نماعرخ لجرا عرش لا دد
 ۲ رکبهذاذا :لتهلا تعرخ لا ردهنسس انعم كلزود بودیکیردجموانالوا هدنراب.د قادن كنجاغآامرخو ||
 | قلوا كشوکو هلویلس یراپ قانبواو لا هدندب هلیسمض «لزاخ ( عرتاو)( عورنطاو)هدشنزو مارک عار |
 یخزتساو نالاذاسمامنا باسیلانم اعرخو اموزخو ةعارخب هلصفم عزخو لجرا عرخلاقن رد هنیشانینعم |
 ك رعاش من سبع نب ور عرخو رونبد همدآ نوبزو فیعض هدننزورپما ( عی رخ او) هدست زون فتک( غرتطا)|
 لدن یاعیرخ نرفشمزیهملل لاقت رولشد هنغا دود هود ققراص میزخو ردب دح لزهطیغ نفوع هکردیقل

 هری لاته روند هنروع یسورو عارخ هب ناکاذاغب خفن لات نود دهقان شم ازغوهنلع ئ :رلک دیدغارخو ۱

 هفزط یا یک ل اهن هزات هلضلو لزانو مون تیاغی یجادناو نت هکر وتشیاداهز هب ونحو هنوتاخلوشو ةرجاف یاعفزخ ۱

 تل ی 7 تناک دامی جی نخندآ ما لانه  هژیاه رونشیدیخدهعُ زخرژلوا رولبکیبولیریقو هلواردی!نالبع |

 فور دکر دیس تاب عور هدستنزو مهرد ( عورخا)ردهنشاسنعم هغو رخ یم دوب هدشزو روبص.عوزفا |
 هسابا یر یشاومو زاراقاب یک غورش بورجب یتغانرلبیاتسرهدرلتکلم هرمشطز دنابنیرلکد ید جركه لکه دیکر |
 || یرلک دیدروبصا هکر ديما رطصع هدننزو ٹیکس ( عدرا ردندناعور زم یکم سعنو و رولوا الاه بوشپش یراق

 نوننید هنتلع نونج ضوصخ هپ هقان هذننزو بارع( عارطنا)ر دیب دلزویلصا دیتا طرق لوق ىلج دتا || ٠
 دولوانههدیامایبقو تک ندر یکیدکو ج بولوامطةنم ندلمگو لع لب هکر دتلغر صوطخ ات ِ نک
 نود همدان ولتمو فلت قالخا هدننزو میظسم ( ع را )ردیدآ هیرقرپهدنمناضق دنفورجم OE ور

 زدذوخ ام ندنسانعم قش ولو رده رافعا "کا ارقاوعا اونا قالخ ادارو قالخالا" .تفلتخمایا عز لج ات

 هنسانخنڭ للا اذیب و اشنا هنسنر لدمالب و قنسالت و هقش انا عزا ا لاقل رد هنسانعم ق مرانه درو لاعتفا (ع
 شربت ی میدن زانو هرات مر وهاد یاو هاتفا اذا هع | لاق رالی فتم
 || تتراوطكنهسکر و هکلهتسا اد هل عرتخالاقبودهنس انعملالهتساو هلاع نم نخ اوهناخاذاانالقع خال تیرواوا |
 امانا هنغل اهر سنا نا ب ةبادلا عزا: لاقى زدهنسانعم كما دزو: رک دعب بوتط هیم رس نوجا ةعکرخآ اب تآمر
 تون تعض رکیز ملا ادا لجیرا عزضا لاشارد هنتسانعم قويۇش هدننزو لانا(عارضال فتا 1

 ندهننسانعفیلو ا هزر ەز دیوار قعضو رسک اذا لج عرف لاق ون نه 5

 :شلوادساف تولت ورانا وب روج نخود نی هر

 جاق روند ۍخ د عفر مرون هضوب نزم السو ویب دهقرش یرلکهلی دا اواتتارعاهب اآرتلعو وتبدو
 ai با بیم و ی 1۰

 ور می EEN EE a و فاذا باما شو یو لاش 1

 ابتا اذا ا EET E EE هدر نیرو هلطتقاذا ۱

 نیر نادل واز ەش هلالی TNE نهه م دن تق دز هارو دن
 قوع ندنجوک ن دنشیایناناشاد هدننزو هزه( تعرا)"یدنلواقالطا هعازخ هل یو و

E iةي رو شبد هیزاق هحنوق هدننزو ره نرهوح [عزوطا دفوع یا عزت لر لات  

 ةفلعسعا نالوا ةد قابار دجنزو هبرمض ( ةعزحلا) زود تند هفلعوق ملل بولی ریا ندقلعوق تلو هدننزو هجو |
 واجب لاسقب نوید ةنس هجزاپ تا هلن سک کاخ: ( ةع عزتا) دیلتع ر یدحنانم عاظیا عزو لاش ر دوو

 عارفا هنسان نام تومروناوا قالطا همولوا هد دزو بازغ ( عازل هم هعطقیا ملل نعزخ هدو |
 لت ندقاناوتانو فعضاتندکلریپ كنهسکربو منع طفنااذآ تلا عزا ل اتقن ر دوش انس یالسک هدنزو لاعفنا

 ئفن لوکس تانبمو غك ناخ (عسا) تا هنت حنا لاقت ردل تبسم هنا تم كلکوپ
 ةعيمإلا) دنع یفناذا تلاتشلاتالانم اعسخ لوعفلاءاتش یعاذکهتععنخ لاقب ردهتسسانعم كلباهلازاو ||
 ممشخا یا مهتهساخو موقلاهمیسخوه لانشزوتند وه, جودو (فمشاعاو] هد شرو هنس أ

 نادنزاسع ندکتلبا تعارتضو عضاوت بوون توکی لق اکر دهن اعم حوضخ هدنشنزو هوعق (عوشنار
 ت
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 1 ( راج دخاا ھو دن رولا نم ةبعشوهو نیتمسگاق قرعوهو تست ورم لاقي روند ناعدخاولفرط

 ةا ادخا) هعدخا مطقاذا عو دحشلجر لاقت رونید هم ذآ شاک ی زوکذم قرع یرلکدید عادخا ( عودخلأ)

 ال5 یسانو وشن وشن كنار اماو راعشا هکرونلوا قالطا هی هئس لوش هلتنیانمون ردشنوم طلا هدننزو همالع
 م ناو ءاکرا ةلیلق ىا عا دح نویس لافن : رد هنس نالوا کرب دارم هکهلوا

 اهعادخ تلاذف می زا لفت و راطمالا اه یفرتکبیا ةنابنلا ف لاق ةعا دخ نونبس ةعاسلا لبق نوكتردشايا
 ۱ تاج "قلا عدخ نمر طلا ةليلفلاةعا دیتا لیفو فلات مظل اب بصذطا ف مس مطتاهنا ۱

 3 ةو نيباه نالوا هرجا هس ةسطواو وار ق:اوا هز ا ويف لولب رکووناوا قالسطا هیولف لحوک
 ۲ 1 رک (عدشناو هدنزو زاتخ (ع دخل تیا فوج ف َبسلاوهو هغادالتا ین عضو امن زوم هر هطوا
 "رضا ق ملا لاش :ندندنژلانعم ءافخ او تاسما زدللماش هرالبکو هنت ةظوا ثب دن نت اد دنن ام هیارخ |

 ا | هقنولاذ اچ دخخا لاقت زدهنسانعم قاب مکحم هرن یش یش هلن یسک از هری (عادخالا» نارا یا عغ دخلا
 ۱۶ 2 د (جهض ۲:هعرتطا لع هلج دا هغدخالاع رد هةم انعم كمر داتا ةع دخ هکر خا زن امکیرپ و ىشلانلا |

 ۱ ؟ وار ض شو هاک او فزاح هرلقب ر رط لوا هلنهمارغوا هراهعدخ و زکمناعفدلاب هکر وئید همدا لوش هدننزو

 ۳ و ارن ( عید نخل ارام عدجدق بار یاعدخلجر لاقب رّولوا چوکی سلروتکههرابود
 1 ۵ اراب رشا ذا فشلا: هچ دخ ل اق یزد ھنن انعم ق مروا هخراج تلا هلیهح وكما عطقیتساضعاو

1 
1 
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 ۱ ۳ هعدخ نع هعذاخ لا راه ضا ستم قالا تاو ةة احا هب ښادلو عود هنا

 هد هم رک ا وشا نعي قتلا فامریغ را هظادارلاف ةنالا عه قتال نوجد خامو اونم ن لاو لا نوع داخ
 fe sahe انزوصو ا اذار زاری یفززفک < تنیقفانم ریز دز هلی هخنو هیلی هیت فرات هتسا هعداحم
 1 ی ادعا هنینمومو یدنلواهراعتسنا يظل اعدام هلو اهمشت هنس هلماخع نیعاد ایر هلغاعم

 یب هوادو وّرط ملنترلعادخ دارم ندنتبلواروصح هذ رافت یدک كنب رل هعدخو ودمصاد اش لات

 لوا بش رطل غلاب لملم دش رۈنلۇازاىتعا نوک تکرانشم دندان رک او ردوا اک هراندنک
 او تکی مد ندی وبنویهلا قرط هکسدلنامابق هماکحا یکم اشیصو ةولص هلن را مالساو ناس# !انروص

 ۱ یدلباتأرقهللاونع نومینضام "یلعلا قرومو یدیارونوارجیماکحم | نیلنسم یگ عانخ صحنو امد تمصع
 | كلی الت لع داحشو یدب نوت ییصا ییعیرد ییبهنسهدارا نود هک هل رسک ت ةد دش مل ادو یت کناخو كن

 | هعنم ام یا هعا دخ هنعیفاع لّوقتردهنسانعم حنه هدتنزو « تاک( حادخلا )هکرتاذاهنفداخ لاعب ر دلی هند انعم ۱

 ٤ | رد هننیمانعم قادلآ دصقنم هدیشزو لعفت (عنعل) "هللا ۱ یا عادلا هیرفط لا ندهفسآ شععهبحو

 ۱ | کر هل نەم قبق هيف وكس كنه لاذو خف كناخ (عزنطا) :عادنلا فلكناذانالف ع لانش
 || بابلانم اعذخ هيف ةبالصالامو ملا عذخ لاتعب نوسلوا ارشاد رو قاتبق رکو نوسلوا تا
 | 2 مامطواردرب صوصخت هتسیلاها ماش هدیننزو هنیفس ( هعیذطنا)ضاومیف هعط هعطو هز نحاداثلالا

 | | بیع هدننزولقیص(ع نینطا) انتساتعخنیکس لو شید هخاص هدنزو هسنکم ( ةعذخملا) ۱ ژاژدنابترت لبا يق

| 
 قرلوایم روا یررخآو هدیرانزو بنع (عذم عذخ) تبع یاعذیخ هبفاخ لاسشد نده نه ها "هضیفنو

 درو لمم( غ خلا ) نيقرقتم ىا عذم عذخ اوهذلاش ررلت تحف دن تش اشڏعم نانشیزپوهدنک ار زامرات

 | شفاوا غطقدوخا شابا لک باوذ نسب رقوبهگرولوا فصومر دش لوشوءاوشب اا تع تلک لوفترو دد هبابک
 ١ هرابراب (میذلا) هفا رظا عطقاموهواهالغا عطفوا لک ا اذا ع زخم هرم لاشب هلوا شْملوا عطق ینارطا ذوخاب

 Am كالا غطقوذوفتەبەب یضدوخ اب لنسک هلبهحو قیهاموآندندب نیاسضعا لوف للغ

 | هعب وز( ةعش هعشرطنا) كيحالو ذفنبالا رض هن رضوا ةناباوغ نموا هعطقاذا تقیسااب هع نخ لاهن زدهنساینعم

 قمراب هدسننزو عرف (عرطا) ردمشارد > یعیضغجورد عشرخ یعج روند هنس هلف غاسط یکچ وک دزو
 صوصع هنغآوق كنق نویف هل خف (عرظطل) همشاذا ثلاثلا باما: نم اعرخ هل رخ لالة ؤو هاتم اقم

 هنب رزوا كغلوق یماد هترواراردیا ملذ جوا هلکلبذ بوسه رب ریش افشان نخاوفره :هکرولید هل هنوکرب

 لاسفبرولاهدنراضعب کروتیهکلگشوکو هکلکوتسنالوا هدر ان اولا هذن دبعرخورولاف بونلاصیزغوط
 یوا نوټ نو فیعضو لبهد یاعرخ هنم هذخا لاتشراوتشد هغاشوهدموةواخرو نیلیناعرخ هلسصاغمق
 ES ےس سس سننا

 اس



o 

TOE 1لجزلا عردخ لاقت :ردهنسانعم كلبا تعرس هدننزودهچرحد د (تعردطا) مئی عب  
 ندهن تام كاا دضقر نم اک(ندنمس ید دلوا هاک آبیونابهلآی درب هلبرتنکو نیفف کزاخ ( عدخا) س
 هر داراو هل تخ اذا ثلاسالا تابلا نم امّلخ هبعدخ لاقت ر نىل ولرى كمى كليا هراب :ودو لاو نږ هفیکرت او نر ملکر

 ابضلاعدخا قو نکا هع دخت اکی دل مت هن تماس قلم اا وب سقز کو هلال ٹچ نحو |

 مد نالوا درعا وج .لسساذا قی ناخ ادخم لانش ندلبهتنهونت هانعم ق روف ءلرکوت هدر آور لا دادا رف ی |
 زاتیسادارسرکو راسنا كلبا تلف یکیایسابلو كتسااذا عز نکا عدبخ لاقب زیره ت ِ

 کاب وکر دلپعتس ھون انعم قاب زاو و یو هاتناذا بلوقا|عهخل لا دغ اپا رع هنوکوب خاش انکم رو 3 ۱
 هنسانعم قوا طلعو فلت لاوح اونروماو لقاذارطلاعدخ لاق دنیا هعادخ تبسن هه شش نوتننس |
 اذا لا عدخلاعقن ردلمعتسمهنسانعم قلازآ یاس تامدآزرو | تفلتس زوم تعدخ لا هل ||
 كشن اوکو ډنراغاذاآ هنیغ تعد لاتقب ندندنتسانعم طلا لوخذ اگر خهننلساضهیعاو رج نوکو هلام لق |

PEE PORN 1هنا شان قشراوهداتسکززایو تساخاذا سعشلا نبع قعد خا لا  
 ندونسانهم كلبا هرابودن باب اهل یخ دوپ هدننزو لاعتقا ( حاد لا تندیکا خان قولا تعدخ لات

 دیساکر اف غ دام هع دخ لاقل ردهنشبانعع قعادلآهدننزو لاجفناا(عاتعنالا) هع بش نفع فور تل
 قفلدلآ هلو هلسا ATTY قتلوا ینمار خا دلآو نهی ذا یون احیتضتا لات د گن |
 لاو فید( تن زو هنیفس ( ةجيدملا) عدلا یٌراذانالف عدا ل اقر ترا عندك يا لوبق تاغا لاو ۱

 ازد ره هاب بدننزوبهب رض (ةعدخلا) !رییعفا ماعطول ارد صوصح هبارع ارعا هعب دخو هتمهعب دخ هزهلاعب ۲ |

 هعفدرب ند نیند لاج كنج نحپ دخت یضمنتیا (نط دیر ا) شہ داخلا ةو ر د هن سان قهاق
 طظفلو ردرهلظ ینیدلوا خابسم مک هلخورکم هدیازحت ادا PORE AN ا
 هکر د هوا هدوکد هنج زاخر ورما ید هدننزو هزمه مط لناخو هلئوکس تللادون الث تاکرجن ناخی |

 ناکبو ا دخیر هفلاسم هرکه ندو هو دنس انحح هلی ورکرذعبا هروکه نا رسنکو هنعع كناخو یب وارد
 خجمفاو ردیبم هنس هظخالم یی دلتا اقو هرزوا هود بوزوشوم هنسس هما هلل و رح لها هک ۱

ENESلابقتنا هنتوا ج فر رغ اون هک ندید آور هدندروب یس ةلاع ابق نخ بترو , 

 هاک هکرولوا فصو هوش زاج نالوا هرزوا فالتخاو ڼ ولت جدا نا) نی زاما: کن هقانرتو تانا و البا ||

 تی رولوفیصو هبوخ نولتمىك ن ولغۇئ داخ ةنولتم غل تخم یا عدا قوس لات ها نار هاو لاک ||
 هلاکو کچ .دنخاحم یارک :كنیرلقادا هک دکوخت هکر وناوا قالطا دی هوذ لوشوآ نّولتم یا عاداخ ناخ

 شب زط لاقي نونلوایالطا 4 اوب,نالوازرسرولن هاکو والب:هاکو هلو حر فیظو ی هبصع لاز ككریاذا عداخرعب لاقب
 كن هود:یرلکدبد عاداخ هرزواروک دم چو هلیپس هینرصم ( عادی یرخا نی وا دم نسیم نکا 8

 ۳ و هقان لوش مالبنزوروبص ۽ عودا .عدیوخ هنو عداخریب لاقب روند نر نابن ضیا وب 3

 اهنبل عفرتو رطقلا همر دن تناکاذا عودخ مقان لاق هلوارکح نهاکو هلودنارازدا یدوس هاکهیوونو(قالطا
 نالوا زدنا پا : ضو یکم بولادلآ ی سان ابنعادو و يک غداخرونلواقالطا هلو ۱ نالوارسرولب# هاکو ول هاکو یرخا

 ,ناکم یییدادلایساناغاد دولا هدنیزو هزم (هع دخلا) عادنخارتکلایا عودخ لحر لاعت روئید هب یبهراب ود

 دعدخو رد پمک ن 7 هی هکر دیعسا هتف نچ هعدخو عادننازنکا یا 2 عرج رج لحر لاق ون روید هش القو

ES ۱و اردادلآیتسیدنکسانامناد هلغلوا لد هدا کیر یسک ل وش هدننزو هفرغ( رخ دن ا)  

 دنفلتسو دالصا هکر وئید هیسسک لوش هدننزو ردیح ( خدینا) ونک ساقلا هعدخع ناکانا ةعدخ لر لاقي

 ردنا هعدخو لکم ه درللوب هنانسن هکر ونید هناا لّوغو ةتډتوغ قندوال ئا“ ع دخ نالف لاق هیقلوا داععا

 بفل اخت یا جدنخنبرط لاغیارونلو قالطاهلوب نالا مولعمانیفیکب وباصا ندهارهشو زدی رکدیدوداجویو || ۱
 ياع درح تند لاعب روند هدیوقناکهبجو بارلا یا ی دهانه و لاتقا رونلوا قالطا هباریسو دصقلل | ۱

 یا عدخ بض لانقب ندانبوا یند ایص هکر ولو فضو هرلک ندا تالوکلت هتوا لی هدننزو فنک عدنا لات |
 دیالوبق کایس او یعیقر لک ارب ز ۰# بضنمع دخا ۷ لدلا هنمو ردلیضفت لعفاندعداخ (يندخال» عوارعا

 لاخدا هبو یا یا داص هک اتردیااونابرفع هدر فس رم ةوباعاو هلةلواقفلا كب هلن ترمع كرو

 ییاردیعچ ۔عداخاردرابمشنم نور مط هاش هکر دعس ار مطرز مد اونم تاج کا غدخاو لب خدا هدکدلرا
as 

 سس سس



۹ 

 ۱ رم هم ی سس روس و سم دوم چو تور و تر سوم و و سس

 نبرد ن چرت آمیز بش لجو اردو تب ینتوف» منوتو اد رابط ۱
 0 من ا زوال مکا خب یاخربض نالف لاق ودهن اخ اعم كلبا قلبغوق
 :سانخم كمل نک بوتزواو لخ دا ذآ هيف مج اقم رد هنس انشعف ك مرکو هرات ۱ة ال املا هب ثتاذلا نما عبخ ناکم ا

 چی لنوو قفن ندقمالغاقجوح هدتنزو دو ی اتم هدنظفل نخ

 زی دز انک خال ءاکبا نم مطاذموبخ نیل ملقب وناواریت یموغواهکردتسانص قوا
 a ا ا هرداح لبق هکر هتساشج ءان دل
 ولح ۲ هاکبولتروا هاکرونلوارک ذ نراقم .هنتظفل هحلط هش هو دندفصو ناوسن هدننزوهزتبه

 | نو نو رح - (عوزبللا) یرخلاودبتو رانی تخف تاكا ذا دخط ةع بخ أسما لاق روج دتر وع ندا
 )هدننزو عم (متلنا) )لا لخت تناکاذا عور تیا را رشت هوس ید و نابل ارارفز
 OTE ؛دوصتن تست زغوط قرد توفح هلوپ هدسوک ارق ھچک ههشزو دوق
 هززو هسکر نناهکانودصتلا لع اسف یضسو لیلا مینو ادا شامل نساعوعخو اه نامش
 :تنطرفسو برهاذآ دنقلا عتخ لاق ر3 ةتنناشا» كنک توحنافو هاذ !مهیلع متخ لات قب داش انعد کالا موه

 لاش رد هساتناف لقب «لرهر دکی لاپ وطن وط نالت سو ع رسا ادا لب مخکی ل اسب زد تفاهم کلا
 | ناف نا هتسلاتعع یهراو هجا هجا ق رانا ییبصقیص یراعذآهشن هتسکا كنان روغ ولی اداظلتخ
 ۱ ۱ ) ن بتطا ادارا متت لاترد: هنښانعم قلا دیدلا تازشنو ةيشم ترافاذا لالا فلش لقفلامتخ

 می O rE A -:نالفآ لاتقیرو نی هژو القا قدم و زونف۵التص هدسزو هر

 | مت یک وا ا ارم جزو تو وا روا هدفنزو تک
 ی یو تور رونتدهنش زوناشوطورولوآ» عازاقفنوا هکر ۇ د هکتبس لۈك ع و نر
 ا هکز دد کورن دهد ىتو اوت : ونک ودونو

 ههل وا تنا طجق ور هدننا فور نان دالوا ییهذلآ نامزدی یلختلاو رعن فیدک هکر دوب لتصا ردت اتن
 غیر نیم با ئر هود هو چ نوکر ید فقرشهدضزفهلو زعاتناد تبعك نوا
 | قلا ملط هاو هعتوخرو نما دروغ کهن هو تو دنا باکو گذرا هنوط لودر بوقحمهنیلط
 | نو اوز بوت کوا نانه فیثکهلکل ار ابخا یفیداو اسھت لت ردازلورعبوزاو]هفینکهتعرسس
 ۴ ةد راج ۲ هدنروص کبد لبا هادعاو لق یز فیت تویلشب هنعجمراانوزغیدلبا موینه

 ۱ O ERRORS [لوا لکر دضخ هلون ل اععش لاتقو ت رخ شن
 rE اریز هلبا قاللطایخزرداربیراد روم وز pe و نس کد یکم
 وام امن یدک کد یر بللطیراناداب زندن هلغلو زدن ه دز ززاس اوزادق ول ئ الخ دقو غتنف

 هرز ی یا برو یس هقان میهب كلورعو مضو هنر وطر یاهعوطقم سژوو لدق
 |نوطبو رویم هراس نات ز یدکوح تولک PARENTER ع
 .هظروعناتز شب یدیدراشدوق هیمر :وطیول ول یر)هطروع ییشوفوج هل رلغوا یدیلابهدقللق وب دلت دسر اش
 یلاوخ او عضو هرجا ناقلقرب بوبقناب هلغلوآفقاوهیهیضق:دقدرغج ةرشط یراهاک تنولاص هم ؤط یا هل تظ
 کردقون مگ مزوک کندن و رد هزوکبوروک» رک دلا یزواوا مب نمط مالک ول لح
 ق راکدب هرونکد هد هیرادچنعوب “زون ززو ارز هود او

fi RENوآ دتعهدیدام قز دسسوفوذ لانفو ببرج اةن نان هل غلا وتل )کن  

 PETE ERITOS TOE PE وری از اب عنتر هظه هاب ی رط تفکر اک ماجن
 هی( د میوی رج روض ھا وز کرک ؛ز الا

 کجا یاد هریکشز ارات نەز نات و کر واسه یردلودنزو
 | دولومجع ارم درسا ها رک هنم رانا قوا
 عالام الا الات ند ةنعنسانخم یه دوااتښآ دنن ژو زبما (میتا)ردهغاتخ ید قم لو

 اب هدنزو هجار فا( :نا) بهذاذا ضرال این متن لاف ارد هتعلسانعم ثللبا تج ابو زس هدندنزو لااففنا
 اکو ملل هدننزو زه وج لب هغد ین مدولبا) بن جرخۇ ماذا! لج رامات لافب رد ەنى انف ۇي غچ
 رحلت

 روید

1 
1 

3 
۱ 

8 ۰ 



۸5 ۱ 

 ۱۱ تان نالف م ۳۳۳۳۳۹30۳۳ اهرزوا ینیدلواروطسهدصایلاةرد ال _

 :لوارخآ اف هدقدنلوا دانش هنن کلنیلغاف لعفاز زر دک یی نالفو نالفمقجا نالواباوصردندمانهوا ||
 | :ندننعلواضیصختهرون رم نطوم ةلغلوا لاد هکاشا افلطواوو رذمزال قملوا یطع هلباواو هر زواهیلادنسم
 لجرلاغ" جا لاعب نیل هن اتغم كلزود بول وب یترارق ی افص, .بولوا علبهایش ت تیا / : مدار,عافجاو تن ۱

 تم لاقی ردوننانعج لو ممتم بویلوا ناشی رپ هنسنرب هدننزولعفت / عمجلا) وت توتساو هدشاغلباذا

 (عامیهسالا)انمهو انههقماوعم> اذا موقلا عم لاقب ردهنشانفلکرب بول هنازارب ندار ون دارزوشو قرفت دا

 عجیب رب بولک نندفارطاو عا ذاهرفا عمچعا لافب ندهتسانعم قلواولتیعجب بوبلوا ناسباربهنسنزب جیو ۱

 م رسيا لک هلعقجاذا هرومآ هل تعم سا لاقی و عضضوم لکن م معج اذا: لیسلا عمتسا لاق ردهنسانعم قوا |

 هلجم تاندکع ردک غ رکچسو اهساوا عج بوک رزواماجبظن فرط فرط یتاجامیو روفاراد هطاشنو ر ورشیعب

 هلجا فه ةعماعلا )غلاناذاایرچ لس رفل ميسا لاع زدلمتسمهنتسانعم كلبا منیو فرص هلعجب یزادتقا |
 كا عامجا دصوصخر هبا هنکرو اهمضاناذا انن معما ج لاقپ لاقپ ,ردکلب طو هکر د هنا ینا هعضابم هیتزو

 روتلوا قالطا همدآ یو روب ترتیب لعاف ما( ممتجل )مع عفجا اذا انکا چیای اھ روجر
 هدنزوب وصندرومغل هدننزوهدفنف مفعدتطا) بت E هری لاعب ندا چ اجا | هلپایرامدآ ہک بوک |

 دردی زلادتنادارخا هکر رونی دهبشالکه روم همین ندروشو شو: زددعد rapper هغچرا ق نالوا ثداج |
 الر لوق ىلە روند, هضرا ِتارشح عدابجوآ لب اوا یا شا نم بدامیب هو عدابتطاو هعدنطا بدن لاب ۱

 قو ر یدنوارکذک کردترایبع ندنلت ایا عیار روید هک کچ نالوا هنر هني كردم ۱
 عیتاو) هانت, ( عبإ) .روسناواقالطا هنالك ندا کم و هدرزآیداو رونلوا: یتالطا هال و تا |
 هدرح نالوا بجا ین, ۱ .دوسلا هج عينج ٠ لوف یلع رونید هرا رفجتوا هدرخ كجوک اب ابفلطم هدننزورمآ |

 ينذخا لوقت ردعبا هکر و شید هغلطآ هی هی بیج عوار ,نفلواقالطا هدقدلرآ تدنچ اتانرو ید هراهناد 13
 لاتزهنسانعم قمتج اندر ربصم هدشتنزوآ هیاثما / هَحاحناو) . جف كيج (عومبا E عیشلا ةضوهو عولبا 1

 عوجناب ریق ىلع یادب شا حاچر دق ىلج بوه تزعلا لوقتو !عیشل دص. عا و اغوخا عو لر عاج

 ردقلع لاشاکر وقیچاردق هجئراو مدا قوطرب هنیارقم كنا ندا ب هک هکرد دیعب هبرموسش ند بالف عب |
1 

 ت اف 1

 شطعاذا هبلا عاچ لاج ق درد تیم هنام :قلوا یقاتشمو تفوت راكب ماو حریم نازایی 1

 كنپجابص یکازوجمكرلک/ يجي لامل اف ال يا فاوبنلا حوقوب ئا هژنها عوجم بلک لانالا نمو قاتشاو | 3
 دزخآ ]عن لا موی کپ هنسکز ندا نیتود نیغرقهتسپاوموتباود تنبح اصدارم کرد مین یسلاقجآ | ۱

 SE یبیشلپا ناھا ین قاب دن ابا تم یه نان ۲ نوا تبقا: لوا ناب خو ۱

 بت تیوجرمو یچبازلوا باخ ن کلپ تصیخوا تون ین اوموباود چاچو ضمن ہزار )سما
 تیارکس(تاعولناو ۲ح ابخیا) ولید داربا ېر تر لشه دنقخ بو هد راهور هک ايف نسهجوت نیل ۱
 هل رسک ل كيج ردع ایج یراعج هایشننزوا یرکپ ند نعوحوا هعواصن یوم رو شذ روضذ هیسکجاردرافصواهدنهبنزو ۱

 نیک آش ی طب نندییقللن لم ردنکعدولفوا كنقیج آی لھ نخ .(لق عاج قار هدتنبزو ي ردا :
 | کوک ورکو کا بووا نا قلا ایر ةباج) ردیردپ تعا جیب دی رددیز نام 1 ات

 اخ e, EYE STE اس کیست نمدی و
 | ؛رطضااذا هعاجا :لاقبرف هنس انعم نلمزدقج  هلبینسک ك هزمه (ةعاجالا حوا دیف یا ذعوجتو ةعا ام
 ۱ لب برق انا یهامورفو مادر هش ودك 4 [تنسهکر دف یکیلک # كعب ك لک عج ا# لدلاهنوع ویلا ىلا

 ق هردتج آی دونا عیزیعلا:سوللوادارپ هد صید نم رب نی ران دکتاب هک 4 جو ما

 لر عن لس رام خش ددم دزو لو عاج ییقاع ومنا ش زودنا ا
 ٤ میاج یهوال ا !دیا هارتال نکا انا میم لجز لاقیروشیذ همدآ نالواریوط اب اندا 1
 عتبخا 4 بجا ءا (٠ - ذفنق( عديد دا عضومزب هدننزو برطق هبا هیقوق یانو هدخوم یاب |

EEبلا ا4د ندبر دی هل نفر ندنس هلق نآ د۵ هد نزور فعج اللامع لا ذ4 ع ناخ روقہنمد  

 وت مر, ندنص هزغبو شر دیبا تلمدادپ تلک هکر اب دندراضمب وتلوا برض هدنقدلوابلس هنلاجن نح | ۱
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 ڪپ سس سس سوم
 e داراب ماو: ردندنلیق لاشن یک قالا علس هغ دلوپو هنس ا نغمرفق ضرا روناوا«قالسطا هرب یا
 4 ۱ وج عقد فوره ما مو هلخلوا هعقورت هدبا کردید مضوفر هدندالن لن ذهونونلوا قالطا هغلموق

 م هار ت لاتر روناوا قالطا فكل عجب هعرموپ هلتانموب روئید هپ هنسن شاردکر هلیمس
 5 قروتینشو موتکم یا مگ مهرفا لاسشرونلوا السا هپ هنسف روئنسو موتکیو رولک عاجیا لیجج اطبق
 E | ناو شوپ ءارذع قا ع امجوز نمیه لاقى رونلوا ق ةالطا" هرق

 ]| و خات وتاخ فلک وخ ام هرکی هلن الف تاکرچ كيج عجبو ردزئاج هد هل رنک ك يج هدنعوم لزا نمم وب هلاک
 ]| هفرغ (ةعا) لقثمو الماحوا ءارذع ئا: عمك تنام لاسقب رونلوا قالطا هننالوا نشم اچ قو بوشل رغ ىلج
 | هتنینانحم هعونج روند هرا هنن شکر هعج و" :هنه :فضبف یار نم 4 هعج تذخا لوقت روند هب هننسنج وار هه ةهتیزو

 | رعد مؤ نالو ا نینمؤملاذانع هکاتتنزو هزه هلیخف ك وجو ةلبتفضو هلینوکسس لیمو, :یمض كيج عامو
 || تاون ةد نو درتضرواکمچب یهب یدنلو قالطا نوک دلیا جو تولوا عجج هعناح سانروئید» هثیذآ هدیسراف

 ۱ زا ها |خادا لوقت ردلعتسم هنس انعم جیازماو تفلاهعجو هل غف لیمو هلنتعصو نوک كيمو ئم كينحرولک
 1 || همرهیا ءافج فان لاش رونلوا قالطا هیهقان هج ۈق ك هدننزو ءارضک ( اغا اكان ةفلایا اکتامعج

 | تاكا ذا ءان لاف زوللو | الطا هب هیج نالو الاس نایب ویعو ندنننتنانصهن بولوا مانتو ممج یساضعاو

 || ضعحدیک ات یزکذم مومن اوز خب دم كنظفل عجبا ءافجو "*یشاهندپ نم بهذب ا
 | کد دف دادام معمہ نع وہ و نوممج | موقلا ینءاجو ا عجا قح تذخالوقت ردنوعچجا ىن دوتا دازبا نوا

 | یکبلکاو تلکرولوا یعجج كنف هدهنانتروص مهلکیا عضو ملاخع + مهعجاواج لاسو ,یدنلوا

 ]| رشك قام هدب ظافلاار ز نآ ًازفلایا هلک لا عماوج تاتو: ٹیدل ا هنموندیعج ك هغماج (عماوشبا
 ۱ داش (حاجب)اظافلالا لبلق اعلارتشکن اکهنا یا ۱ عماوجب ملکتب ناک نا مالسلا هيلغ هثفنض ف اجو درد

 وز ا نیزه (عاجبالا)ندندلاجر ئانا هدننزو هماع (هعاجو) هدتنزو هداتف (هعاجو) هدننزو
 1 لک هیارارب بوکح قاغان تاسنی راه چۈ كنهقانو اوقفنااذا هیلغمقلا مج الاقي ردهقساتنعم

 اىت طۈ و ىر لادع هاننزو رم طفل عج هکر بد جرام عیجاسهفالخا "زصاذا ةقانلعججالاسقی ردهنساتنعم
 re AT كىك قوتان قنعاط عاجناو“ اواو او لودعم هل زاتلعیبصا
 ح a اردن انعم: قل رضا SA : كەت ةن و .البضیچ هلعچاذا هقرفتدعب هرمامجا

 یو نیرو حس

 ا3ا هنمچبا لولقتنوتلوا مقگاعون ییازجا هکودنسانسعم قمرو هنس شاب وا .هتددعایا
 الد اذا سلحو زمالاتعجا لوت ندمزلتشم دن عج رک دداستساتعم لب ادضق هلالفحرعهشیارب و

 زنا باو یکتاکرشاومجبا لایا ال کار نشاوعداو یا مگا نشو کما اوعچباف یاسعتهوقو
 مو Ha رابلعوق اکر دندن ایس مال هیلغ سون نور مبنا ط عا کرم یلع مکتاکرش
 دسرولوا نادنساشعم يللا عجبخاجب ریز درب دلار دقت کاک شا وع داو هلب را بتعا لوعفم هفونحم لعف یظفا
 یو ردلکد میک تزرع هرز وا ءاکرش هنسزولوا ةف مرعرکاو نونشد یناکرش تعجب

 ]| هتسناتعح عمواو ضبلادنعو زادلبا تارق مکگاکشاونعداو کرفآ اوهجباف ةنع هنلا یضز یباتح دج اح |
 که بورد هکالهاو لازا تب هیعلاب لب ءو شب رک بدلوا هدنساع دا برفتو هناعتسا انعملصاخ هلغلوا
 | روم؛عاجو» رولوا مد دز مهتاب ماقتهاو ین لبا داشتح او عجب ینا يسا دوعناب مرع هبا مادقاو ادب هزکتصم

 دوق دۋ املك اهداهجو اچ اغر لاساذآ ضرالارظا !مچبا لاسقپ ردلنعتسهنساضعم قمالبق بوغاب هرب ره
 | مرکم:(طا) ابنعیج امقاضاذا لبالاعجبا لاسقب ننلختسم هنسابنعم كرتوک بو روس یتعهلجب تویلب وط

 ح قلی دزو زس (عمجلا) مو زعم یا ع زما لاقت رونید هيهنسن شخلوا تی رط هدشنزو
 با :شا قۇس زن قازوحوا قوزا عل بدئت ئا مچ ماعلاش ژدندنساتعم فیفوتروناوا

 ۱ شاد لوا شالوا اد یخ کا هکر وشباوا قالا هلله لوش هب نو همرکم تعما )دشا
 ۱ مدل ) للاخ اهللخدب متنا نا ةي "دبظخ لالش ردنالوا هززوآ تعجب و ماظتناو تخاص» یسلنایمو

 ۱ ۱ زر قالب .هعج فعلا ذاموقل | عجب لقب ندهنسانهم حر دکز قوح دوخاب یکی کر کی یهنسنرب
 ]عجایب اعجب اداه ر ةجاجدلا تعجب لانسش ردهنس انعم قلا هننلآینژاف بو زدکرب یس هلج

 | کرد میزنه لاذ ءاستلا بلق عمدجا لاسي و قرف دض موقلا منجا لاقي ندهنسانعم کرا ر هدننزو لاعقا |
 سا سس يڪ

 هارد
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 ايمي دوب هدشزوعشق, رجلا ءال ا لیلق یا ذعلاجو ةنعلج ةأرما لاب یک علاج ونید هتروع ابی و ۱
 هدنلاح كځ دارم هکرونبد هنبزب كج هلوکك مدآ هتاف( عل ار ردنوصا دیک ات رد هدئاز یهمرونید هب ینک
 هد زو لج رفس ( علعلطا) لهصلا یا ةعلملا فیطا لاقت یکم نسیم ردقج هلوا ینلارا كنغادود کیا

 نانلوا رببعت ی رکو رونید هب هود سنلا دیدشو زوارولوا موعضمیخد یرلمال یهاکو رولو! موم یی اضعبو
 لوق یلعرونید هنکجوب ناغروصوا ج دوب هليو یف كيج (ةعلعلج ا)نونید هنکج وب ناغروصواو رونبذ رواج
 قلجآ ( عالجمالا) روند هنالنرمصو هلوا ح ور یذ ن ضنو روما ینص هکرونید هنکجوپ ناغ روصوا لوش
 | نکردیا ترشع دوخاب نک ر اشت وا راق هدنبزو هلعافم (ةعااخلا) تركنا اذایشل علیا لاقب ردهنساسنعم
 بارشلاوا وامعل اق اوعزانتاذا وعلاج لاق زد هنساتعف كا هعزانمهلب رب یرب نکردیا مسقت نی هنسنوب دوخا

 عفنلجلجز لافب رونید همدآ هبوجو زجاخ نلکش یا ندنلاو قجخحرو حه هدننزو لدنم (عتنلیلا) عسل اوا
 ندنزةزونههدندوجو نکآ بولوا هجوق لوق ىلع روید هپهقاندنمونت مس او فوج هاه (ةعفنلجا) بغو مدفیا
 قنغاط هدسبنزو ممس( عما ) رونید هب هقان نالوا شل روکرلقل هسنورپ ندرپ هج هتنورب دوخاب هلوا كچ هیبش

 | سنجووبا مجو هفلاذا ثلاثلا بابلا نم اعجج :قّرفتلا لاسلا عج لاتقا رد هنس انعم كمردکرب رونا
 ینددلوا هلی مساو یغیادلوا سنجب هت بوشتب نكد رکح دوخاب ردیمما امرح تونر لوق یلغ رونیذ هیامرخ نایلوا

 تعاجو روند هرجا غعص ةضاخو ردهمایسقلاموب ما موب رونلوا قالنطا هتمايقمجیو روید هنا لوا مولعم
 كن هلهاب قاوف هک هتن رونبد هنیدوس كن هقان نالوا ولغب هلبا نارص یر هم عجو رد عوج یعجج نونید هب اشنا

 موب (عج موب) نوجهبدلوا مقحسان هدن آ روناوا قالطا هب هفل دزمو روند هنیدوس كنايلواولغب یس هم نعي
 رد هیاک ندنراغولب هننادح تانیلک ب ونتوط عقر و رازآ كناوسن (بایتلامجج) دانم مانا (عمج مانار رد هفرع
 ن دکل ناب رق هباسن مجو رد قعشیو كلتسواو راج دارم ن دباتیو تنشاذا بابثلا ةي راسطا تعج لاتب
 روند هپ یناسنا ثعاجج یحدوب هدننزوربما مینا تینبام یا ةارما نو طق هر هاب تعجج ام ون زولوا هیاک
 هرکسعو هنسا اعم عوج یش روید هبهنسن شکر روند هنیدوس كت هقان نالوا ولغب هلیازازرص,یس هبعو
 روند هب هتسذ شکر ندارو ب نداروش ع ومحتار دن دسان مالع!عیجو رون.دهنفلخ هلق شکر هیاناربو رونلواقالطا
 رونید هکر م شید نالوا یکل هبکادتاو ردن دسان مالعا (عماطا) هدو سیا شم اتعاوا عج یکدجاو شرات
 شید یزآ لزاب روند هی هود نالوا فلخم هدناح یقیدلوا لزابو لګ ام لوا تلج تناکاذاعماج ناتا لانقب

 یوم رولوا نالوا شمراب هرکصندکدک یتدح قمرات یی یزآ هلکشید نالوا زواج یب هترکل وا فلج ناراب
 هد هغ اس قراونالاوو نیند را دعب الااذهلافبالوالوزب افلخ | اذا دعماج قانو عماج لج لای رد هعماج

 | روتد هناغرف لوښو جرمسلاو فاکالل صن تراصاذاعماخ هب اد لاش رونلوا قالطا هراوط نالوا عاص

 ردیاعجج هننویب یترالا هکر ونید هغاب رومد كج هروک ةننوين قاسستوط هعماجو ةي ع یا عماجوعماجردق لاب

 mm e جو دیس سو

 "با) ةتخالا ءال عاج لالش

 روند هنب رب نالوا ول یعجو پوطزوطو روک كنصا كئبترهو یش لاب نم مه طالخا یا سانا عاج تیک
 الا لئابقلاو خاج با بوعشلالاق لث ابقو ابوح العحو ناخ هلوق سابعنا ثيدج وإ حراشلا لاق
 هب هاتف شاوا بوطرد پنولکازآرباقلطم حاجب و دلولا لصاو بس در یش لکلص عع اا
 هدشنزو دق ج ا) ردترابق نادسقرموب فکلآعاجبو ند هع بك اوك نرو لا خاج ویا
 زسوص زسؤا هدننزو دعقم عجتو زادذاشر خا نزو روند هع نج هلو عجب ردرلناکم مسا هدننزو لازم (عیاو

 an رس رم یورو سورس
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 | لآ عرجنا لاقب ن دهننسانعم للسک ندنفصن لوق ىلع للیسک ببا هدننزو لاسعفنا,( عازلار رونیدهتبش
 ]عملا ترسکتآاذا اصعل تعزجما لاقي رد هنس انعم قلربق یسهلوقم قواو تكنکدو نیهصنوا عطقنااذا

 ||( عاتجالا) تعزجنا نعم ایصعلا تع رج لاقب ردهنسسانعم قلربق یسهلوقم كنكدو قوا دوب هدننزو لعفت
 ]| ققروق هدننزو مهرد ( عج ۱) هعطقو هرسكا ذا دوعلا عزتجا ل اقر د هنسانعم كمك وراق ینسهلوقم جاغا
 ]| نداطعهدننزو دوعف (عوسخا) نابجیا عزجهلجر لاسقب ردینزو لعفه ندنظفل عرج روند همدا نابجو
 ]| اج ةقانلا تعسج لاشیردهنسانعم كمروتکش بوک ودمدشنزو عنم (عسحطا) .دیعبیا مساجرفس لاسقب ]| ردةنسانعم دیعب (مساطا),كسا اذالوالابابلا نم اعوسج ءاطعلا نععسج لاقب رد هنسانعم كلیادلاتسماو لخم
 هدلوا یاتجم هلباعسج (عاتسنجالا) ءاقاذا نالف عسج لاشردهنسانعم قععوقو تحسداذا لالا بابلانم
 ]| هكر لوف لسع اوا صیرح هرزوا مجفا هچو هلنبتعت* ( عسطا) تعسداذا ةقانلا تعسنجا لاش ردفدارم

 || نج لج را مشج لاقي ردهنسانعم كلبا عط بوکیدزوکه دهنببصت دریغ هرکصندقدلآ ینیصن یدنک
 ]| «دننزو فک( مشطا) هرغ بیصن قا عو هبصنذخاوا هءوساو ضر | دشااتصی رج ناک« اذا عبارلا بایلآنم

 ۱ ۱ هایش لعاف مشا :(عشاسحم) .نیعشج موفنم عنجوه لا فی رد نوعشج یعجج ردفصو ندزروکذ م یانعم
 N قنات )ردندنامعا يالا دوعسم نیعشاجتو ردیعسا لند, هلیقرپ نده مرادنپ غشابجمر دن هاما

1 

 || هقباضم هنیربیزب تودبا یتوشوا هنبرزوا كيوصنوجما كما یسیدنک با شطعزاهظا یربره هدننزو
۱ 

 ]| قلص رح هردنسنر هدننزو لعفت (مشختلا) اشطاعنو هیلعافباضت دا ءالااعشاتجت لاقب ردهنسانعم كم ثا هجازمو

 | لاتیاردهنتسانعم كميروماج هلیدیدشت كنيعو ید كيح ( عملا صّرحاذا هيلع شیت لاقب ردهنسانعم |
 1 نیطلااب هامراذا انالف عج لامپ ردهنسانعم قعاروماج هبسکریو نیطلالک ااذا لوالا بابلانم اعحب لخر لا عج

 ۱ ۱ | لع قالوا تشردو درس تولوا قیصقو رابطو رونید هرب نالوا یلقاروتوا بولوا هجروقج هدننزو دفدف (عهخب)
 ]| قضیا عا هجو ممخج عضوم ابن نونید هناکم نلتنوشخ خب هراط ینږوپ هدنزو ایر.( ع اکا رونید
 | کو ونبدهنغ اتهودلوشو هنسانعم بز ذکر خم رونی ةهاکنحو هلسانعع ضرا زوتند هریاقلطم عاضخو نشخ
 ] هنو فمها )زون د هیفود تلکرا نالوا دنلبو دیدش یزاوآو هلوازلبا رارقهدنآ یرلبحاصهود هلغلوا قفاوما
 ]| تسال روک ك نسر کد نیعن۴انطط یراالو هج عج مم“ لئلا هنمو رونید هنیزاوآ ن مرک رولوا ر ډصمو مسا هدننزو
 تودیا دعوو هیینقحخ تاب نابیلوارداف هعاما لن دیدهنلثمول:مرویم هروک نوا یک :وکوا نكل مرو هدیشیا
 ]| زا رول مچ لا ,ردهنساسعم ,قلزغوبهود هع حو روناو| برض مدنقج لوضفو لب نٍلیا زاجن
 | نوصا مرک وج نیءودو تینا لاسا تاوصایا ةا هذه لوقت روئیدهنناوصافو + كرا شکر هریربو
 | ریخباوصخ لایق ردهنسنانعم كمرکوچ یبهودو كار ذاربعبل عج لاق ندهیسنانعم كکوچ هودو ضوهنلوا | | نخ وا ةخانالا هكر حا ذاريعبلا حجج لاقي ردهنسسانعم یا كينج نوچما قمردلاق دوخاپ قموقيلا دوخا
 || بویمزوتوا هرزوا رازقتبماو تنینابط هدزپربو اهسیحاذا ةيشالا عج لاسقب ردهنسسانعم قموقینآو هکر اذا
 | اب رد هنس امان رب سی نکن دنلاو مجوتتبش هلکلپ.تباسادردز هنر هدنزو نت مهم | تیناطریغ لنج هیفدعقاذا ناکلا یف عمهج لای ربهنسانعم قمروتوا هرزوا هجو كجهدیکب وقلاق نامه
 | تل بال نم عف هجفحلفیردهنس انقلاب هدننزومف مغ مجونم ضوالاةسفنب برضاذآ برا
 قلو ا قحایرع | هلکماغتروا ب وشواقەرزو |یرانتیدماغ ةلفلو !دصقیراغ|دودكمدآرب نیت یلاسا) هعر اذا
 | ناکا ذا مارا بالا نمایلج هغ علج لاقنردهنسانعم قوا زول چ آی رپ تروع نوبات وخ نکرروتوا لوق نع
 | اخ لقاذالجرا ملجلافیردهنسانم یو با لیلقو مچ زفو ببب لازال ناکا ذ| لج را علج ل اقوا اتش نوا
 | توشواعهززوا یراشبد ماغ هلغلوا هصق یراق دود هکروسنید:هب یشکل وش هدننزو فتک ېلناو) (علجالا)
 | هوا زولیجآیز تروعا باد بویمهدیارتسن هجو نکرروتوا هکر وتندا هبه بل وجو هبنوس لوق لج هلوا نمتروا
 | ایی و زلب است هدنولخو ان هلجوز هکروند هن روع لوش هنزورتما/( ملا ) وند هجم سک اب ملخو
 | درد هب یفک ًابصتو نون د هنروع رشم قا( علاحا) اهچوزعم تلخ اذآ اهسفنزت ال ثشاکادامیلج هما
 ]| تناکاذا ثلانلابابلا نم امولج ةأر ا تعلج لاب رد هنساننع» قلوا قحآتروعا هدننزو د وع (عولبا)
 | نفهفشح یزکذ و هتل ذهن ون رم تملج لایفی زد هنسانمم قفرقح بو وص قاب ندننک او ااج
 .قبص هدننزو هعنرف (ةعلبج) ةفشطا نعاهرب نجا ذا هنلرغ مالفلا علج لاقي رد هننبسابنعم قچچآ پوربتص



 حوردیقب روا رادود نالو تاج نکیشلوآ جوین ا نوا آ ناجرو زلف |
 نت هغی رجبو ردح“ انعم قرآوا یدعشو مزال هدننراسبع نقذلا دمی جو دشلوا هیبشم ههعیرج ||

 عجب لاسفب ند هتسانعنم نم قرفدوب مدون مدوب ی وص هدننزو عرف( عر تا )ر دلاخع دلرلب وان نقذلا 2 هعیرج ||

 هدانتس هم هکر و نیو هی دقات (لوممش هدسننزو نام (جرعیا) هعلباذا ثلاثلاو عیار سانتا نم اع نجا ی ۱

 لات وود چر را هبانسچ لوا ر واک یاو یس مدوب مدوب هدقدلعاص ناسه تویلوا یدوس زا ةمقجوریدناق ۱

 هدیم دب نی قمل قیلاوسنص ی وص هدنشنزو و لاعتفا (عارتبالا) عرحاپف اغاو لغو زاها ل سیلیا عرق ۱

 ]| و دلم تص هنس ادنعم قمرق هدهلجنب یباخاو هرم هعرچ اذا ءا عرتشا لاقي ردهنسسانعم قوب بو |
 | هدنننر افکت وص ( عملا :ردهنناضحم قمردنوب نیوص (میرمآ) هربسنک ااذا دولا عرتجا لاسق |
 || قانو عف كيج عرللا) عرف صفا هعرچ لاسق هضو هع” رف املا هع رج لامن د رد دنس انعم قوا

 لضرالا غوچ لال ق زد ذس اعد کلا مطفیر روقزا یضراو هفاسم لوق لع للیاهفاسم عطق 4 نوک كندي
 E تر o EN În و يدان زا ناخن و و

 E د ی و

  esذمچزچد و , (rsفرو دن نازفب نانو  eRهینصانخم |
  Periندرالا بن هدننام یدیلوت تخاسود )هتراض هنغلا ارا: یخ اتص كرو تاخ نالوا ۱

  ۱رها تابا راتاو بووا اشوک الا نلوا قالا عج :یأر یلعورونشد هنرقود بولیک آ اتمر

 نوید ةا جز حو نوايا قدنو دردن خلوا هلبیقف كيجنالوا قیال بوبلپآ ناتا یسیک«لهج

 هّشمو ٤ زا رتن پججر شا طرز زیور جا نر وه مواو

 | هلعف رونی هقواو مبا نالوا :یرا ذی كنیرچوهزکب هلی ك ( حرفا) ردیدآهیزقرب ج3 هنت مچ لاو «|

  ۱دت ی اتاهون ایات جیراقوبخو فولاد هل بسا هنینتوا بیو هاو یروقرآ هنغاتطراچ هعصآ کروٹ |
 || (فربطا) یکتا ی رب ترا وا نوتید هغلمصو هحباخآ ناتنلو( حرطهننن هتیوزوا هلعضو یزوقرا دتخلادا

N هد هل هود تذحومت ون هنفجشوب و ناشلوارذو روند هنفووق خودرا نم 

 :مزعت هنننالف عزخ لار رولواردصم عووجو عزجوریصلا ضیتنوهو عزطلاذنهاملاشریع#ا وننانعم
 غررباو) هدنبزو و تەنك( رطاو عزا ا) بازرطضالاو نزطازمطا نعي ریصب مل اذا مبارلا باسبلا نمانوزچنو

  REE 0لا لا ضعزی بنور هل ممکنه( عارجال نوید هدا نیا
 هنععرحآ لاعب ندهنتسلانعد قعوقیلآ هیج زاد قمن ندهند و | اعزج هلعحادا

۱ 

 | عن نیعرج مدار بو, فیصل تطوااذایضسلا عن لارڈ هنت انعم قلو شاو یراییگیوق امر
 | ج (ع را١ هعزچلازذلانالف خج ناقش بو تل کر نہا چت اوز یا ناز نربط

 | هدنآ هکرونیپ هضوح لوش هدننزو فح عج رد هلیهجو نیما هقجتو ن روک م رانو اعر در لادتلقبتو
  ۱لوش هدنرانزو ت جو یلهحم عرحو ةعزجال اهیفقبب ملاذا عرج وح لات ما نناع یبادنتووص نایقیت

 | دوش روی هلو لینک لوف دص هلم هزواو روبه شرب جاغرو اكورد هلبنسکكيج .« عطا

 | «دع:داموب هدب عونا هاو لاصتوقاسضعب و هیلوآ جش الص ا هدنآ هک وسنید هزاکملوش هدورب عزج دوخابهقدلوا ||

 | نلناو سکا وب نونزاطوا نالوا هنينخارطا لیل راونبهو تبولوا :راومهو یلقاروتوا هکر وسنید هایی وشو ۱

 | هی لول( عزا یک وزعو دره روم هی وب یزانص یرلکدرد واچهذرز فرح پوچ هی

 "لقنالینیت لە ورود یک هوب ول و دونی شرک زا و 2 یا جو ی

 كلبا شالت هلثرح رابتهظا توبلا قلّومسروص هنبتعف (عرغارردژاج هد هل رونید هنس هیقب لنهنتسنازرو

 | نامه بودا ول زتو نانو دخب«تاطوبهدننزو دشنزو تفارع (عازباو) هد نښنزو روبن( عوز طاو) هدنزوالاچر

 ٤ زیبا ) هنج ی ناکاو رجب لالي روتید هنیاص کان دز رخ تاياق اانا معزج ر ۱

 ا بطزا اذا ع چوغ رر لاسهب هونیدا هنغزروقا م رخ شاو ایراک هت زو ټن (غدزییاوج هدننزو |

 هچالا و اولی نور و الو و دیشب نعطاو زوک وو اغا افرا یا ضعف کرویشب یک |

۹ 
E 



 تک د

 | رکن و واز شی میز ورا حجج یھ هوره نر عنج دن
 دا دوخایزکس ها لودمجوقو زا منولفوطاک دا عذج آبی سن جک ی سنا
 البم پخ رولکناعنجوفاب رسک ك يج رولک عاذج یججج روبلوا قالطا یدزنوک عذجویهنا دولوا عذنج
 درز روک م دنا رونوا الان رهد , حنا زل: مزال باشیآ ادباع ذج نهدلا لقب هنو
 ار تم اج وک هعتف كيمو كيج في )اردیس هینلک كز ههادو تفآإ عدم ما ::زونلوا یالطا منالسبراو
 لادن كلب ست سیر .هدننزو منع :عنطا زده از يغرد عنج نلضا ردهنسانعم
 ردە زیرب هليا بیارب نیاودیکیاو فلغزغ یعاهسبح اذا ثلاثلا بابلا نم اعذچةبتادلا
 چب کت نەنش هتق دمسون هیون هدنننزو باک( چاقا :نرق رر وف ارقا ذا نیریعلانیب عذج

 e و هنرازو ی مطختس) رونلوا قالطا وا اط كد وکم لمف كيج( لابا ناعذچ)

 تب 1a REFER اوهذ نات دل عتب هدننفومرامراتو ناغطراظ قرعلوا
 | را هفرططوه هدب ناب دابا لنت هدنیاتم كاج وک لوب کر عذم عذحج هلفلوا ف رصتم ندنسانعد
 أ وند شاد :كانحباغا اهرخ هل تشک ك ج ( جات از اتدید ع ذم عنج :اوهذ هدر كا دواب هکر ایدلوآ
 اب کلید اف د8 رد هسک فو در کر نو: رچنا نادنتم هلق نا اسغعذجوامقاشىا خم عذح ی بلص
 نوش ]دتر هنری اسبق خلسه یل فن اسغ هکر دوب یلتصااودیاشلم كنا

 نا یرا دلبصحت هلروک ن نم میرو .يديارزویبرخ
 ۱ هدکه لی تل بولک ةنشونق كعذنج روک منوط قللآ ی وقرم مر یکی دلک رب وهطبس

a ا 

۳ 

۱ 

۳ | 
 أ 2

- | ۰۰ 

 APTN TRA بکر انخنچل هکی دف راتگ ەب دلما دار
 بمب ںدیزال ی یباکی لا لاخما ودان فقره هلکمابا نهر كف ءزرکص
 بت 7 هدر زم لشئ دلا داريا قم .مالکو لق ږوب ټم بو هيا فیس لس ناسه عڌج دک لپا ۱

 رس هه لا مه ام ودر جت لات هو درک نشاب کیا (عذجالا وؤنلوا دارا هدنفقوم لییغز هغلآ بولی تبنغ نامه یهنسف یکیدلیا

 س د سسر خم

 رر توی × وود هیج وج تک

 ج ن جو یار دو و سیر برم کام نشو
 ی مال ا :قانقتاو تلکشوکمدنآ کم وسنید نبی اف و هلو هرکه
 لول و دوم مت هو تنر ەو درس ادکلن هنر لوشنلوق ی هلا ردیاب لوک
 ءوخ فر طوهکرونید دهپهبنقلفوق لوشدوخاب هو تمروتن هنسبنرپ هکر ولید هنس هع طق قلموق یفزکد
 رحب دین ِ را ) رهن ناسا مس( ناو ناو ke رجالا هلوا یالشابیط

 5 هنزوا لا راتافناسسولُ رون نتافربندنزاراف كشب رک دوخاب كىلا
 | اکو لب لایق ووسند )کری نالوا مترج لینک دلو نضعم( حرم رولوا غچ |
 اب اید (عاهیوذ ذا وغلا وتا سنار مت ةر هاد هاوق مو وقق اولا ئا. عرج ةف
 ۳ که و :دنبق كلام نب ناسا یدزذاب كران
 تۈك لە | سرا لاو مال هب هفوک نخ هر ناسم تنش زدفاض اکا عج وب |

 رطوبت لاو یی شالا نسوموبا هتبرتو.داعاو دو یبلایومو خاورخ هرو نم غظوم ||

 وب نرده ساند ب هرفو مص كج لوق للعهنسمابینعمموسح نود هیوض رصارن و مدو
 ۱ بدل بیش بر تم یا ةر )درون دیو باب زوم كاا روش کاوش مارا و
 | ىچى ر قیم نکی ها ی ان یو یخ نھ ی اک ن فنر احبج نالف کلا لاا یر
 | بولآهیرخآ ی لبض بواک کم اینم یشخو راکش هک دوخ یا یدانروق اوج اق نامل ننی داوا هو
 واری صالخ دن وچاخ قره هنفآ هب اوا وص لغم افوظ بادن هلی قوا انو كقد ابص نزف زونهآ

 ۱ : رو وات تسهیل یا دقت کر بوقج مرچ تاشو نق ورک

AT TOP PINE 

 GFE lr لب علا) یدنلوا نیعت او یسومواورودبش هیعاسنق هاب لر زالت امادتسا لۇ



 ی
 حس سس

ETT STITT 1دو ایت شا  
 لیعفت/میما) ةركالو ةرخبطج تس ةلمللاو اسلا سن هو ایل رها لا لواولشاب هر واوا

 لایه یا بک لا بوبا یراق نح تزاوار ف 1 ۶ هد تشو | 3
EESهک غف قالو راج( ھل )رد ملل و اترو ففلح دوشجخ اب هزت  

 نل را عج نیک اا یا نیر ممدلا بوس ك وض قم دنا وب وصال ۱
 موارد لب افت ىك ودیا رک 3 هدرا اک تفاو رال لهاردغقاو هدن ان هروب راما اھ ریو أ

 شل رب جراید لا مف نما آب ندیفدلواهقشب یخ: هلغلواندنبا رعانت دم مسپم ۳ 3

 کا زنیم ماج و انش رمو هرذظن هج روتید هفدص عتعنو هیوجما بئض ردشلوا هزاوینقنآ هاچ ||
 لاسقیرهتساجف كل قبح بوبق هند یدنکرهدشزو عدم( حدی عد ا) ردیبسادپنب زیشاوردهتماسنهم ۱

 دغا | نجادوذابىلا0قعلوقدوخاب ننورب كدا و ەن هۈ هس اذا لاخلا پابلا نفاع وچ هع چ

 هنذاواهغنا عدج لاق وارون چت ی رار اہ زدصاخ نا مطقرکمدیواشهنشواءیوا نوه نان عاج ||
 صل تعدج نامی رولوا عطقنم ندحالصو ندعاضر هکر دلمعتممهنسانسم بمب هلاادغدب یوو ||
 نلاسعتقحرک راد هلاعدچ هدنعفوماعددپ :ینعب عديل هللا هر ایا ةلاجدنچ هت سا لزوم یتیم
 دوخلاب یورب ردفصو (عدجالا) زدرامشالامزال لمفردکد توسلی بویعمو صقانو عو طعم نذر اعا داف
 هکر ډیمسا یردب كو ەت مترا اوترا( هجو وند نبك یز کاتو دالا( یوا

ETSقسلوایلنوربةیسک هانت( عدلا )یابد لتا میم نج نزا دبع دیار  
 ژددنس ابعم قلول ابغدب قجوج و عدجا تاكا ذاعبارلا باسلام اهنج لج را عدج: لانعب ندهن ساتم

 اونی نالق هدنرب تادتلوقو نور شم کناف( ةعبطا) يادقا ریلی ناو یاس |
 هدننزو هاچ (ءاطدجیوتی) وهل ع قري ةا زوق 1 میدی عرداا دن :ینتناعیهو هع ۱
 بودی تام مر [:و رهیننّوم كعدحبا هدننززو جت ءاعفطعا )رد هلق کیا هد 2 |

 بوبلوا ءاوضقوءابضفو ءاطدجهدبناذ کل قديا نونند یخ هاّیطقو :ابضع ربیفتا یر
 اهتم مدر دفو یم داوخب نامند نر نیجترا داو دن ماعا هدننزو ناف «نامدج) ید وا 1
 یتهطاوق لویب تاج دنا ع ضو ماعط صو چرب ةر وب نمو یدپا رولوا وضاح مالسلالج ملاعب 2 قابض |
 اچ ندم رکآ لوس ر نوک و دشیاع ت رضح یدبادرا ریا ال سه باس ار هد دو فا یدیاداو | ۱

 راع وب لقب مل هت اال هبنماوخت مدک لیا لاوتس وید خچر ؤلوا عفا هند مداح زوز یساح هما 3
 فویماربالصا ةیهب اد هک ونیدهعالتواو هیاچلوش هادنننو چبا رش اه زن ۱

 اوا هلناندوب ميخو ليو ئا هاعدنلع هی هان ناک فا عادج الکل اقوام هکلب

 قلا سیا عدج یبصلابعب رونید هغچ وچ ادطد هدننزوفتک(عدش دنیا نرم عهای 2
 Î لاش ره النعم تامل لی اذغ دب یو ید لات ۱ | 1

 ARE ی ی تا هک جهت نب

 لادا مچ جی توی جو ا لنا و
 ج (عداجلا وعجاخو عقاشاذإ هع داب الا يتب ردهنسانعم تو

 ل وا دنس هنږک ین ابقف كز همچع لانو فيج( ( عیار امدامنیتعاغداق لاير فخاد اج زو
 بنج هت زد هدروک ذم نامز هنلوبحوباوردمعنجچ خرم تولد ناوفخ نالوا کوک اند ترک

 | تق ناتج الو شد ناوک کاب شدد دین ںوک اپ تا رابش دیار ال بشی تاج خود |
 | ونبنهوبخ اینو هندسی عج نشر وخارب هل جتا و دوا ژو غازپ هدلب چنو راتلو تن رظ نوتپو
 هدینهمودو «دیفچوا یرلاود كا و رخو مدناوه دردن یهکیا یالغواو ئ دوق هر نو نان كعمبصم |
 0 :یالفراددفو ج تب نخ ویدیو خانا د دیار نیاز ولو اچ دج |

aت  



 | لاقب "ودهنسانعم ی و لعادا يلا عا لان نزد هنشاڼخم كليا هل هبهنسدر و هعطقاذا قب طلا عات لام ||

 قو عاب ةمزوك دمشر زاناوبح دنوخ اندی بلا هنسا نعم باهذ هک انوکی کہ ود شپ ونویققرق |

 وپ

 چ لاقعروئد هیسک نالوا ربا كلا تو تعرتس بوشوق هبهنسنرب اقل طم لوق ىلع شبا رش ||

 هناتسانغم قلف هداعا "ی یتوضوفو ءافاذآ لجرلا عانا لا ردهننساسینعد قععوف هل هل رک كەز (هعانال ار

۰ 

, 4 

 | اتو ات عیش ولا ع لاقب رد دنس انعم قمعچ یتتوصوق ندزغآ هلناحقف( نایعتلاو ۱ هلن تتف / مینو او) هدتنن زو

 اقم رهنسا م كراو اس اذا یشلا عات لقب ردهنسانعم كلتا نالتسیس هلوقموصو حرخ دا ناتو
 [۳ ام یاد هيلا عان لام زدهنسانعم قاقوزرآو قوش هیذنسنر و باذاذا نعسلا عان
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 وو

 | لا قيد ةن اسەم قمزدلاق و هبل بولا لب كم هج راب رب ندنسهلوقم غاب قات صو زوغآو بهذاذا لجرلا عان

 ۱ ۳۷ ون :هنخاذا هپغات لاب یدهنسانعم كليا ذخا ییهنسنربو ةعطقب هعفراذا نمسلاع |

 عام نت لایق رههنبسانمم نیمردلاف هع نولو ندعایو ندزوغآ هلیسهحرادكعا یدول

 ۹ 1 ترم ادا نن اویح نالوا تبنته ٹاک ز ةلبچباو .لوقلبسع روند وف ددعقرف هلک ۳ كنات |

 رون هموقوصو,ندزوغآ قصص قعاسلا)ردشملوا قالطا هلیروصت : یراقدلواردیک ب بوشوق هبهذون ور زا

 هیسیقف ی هدادسیایو كن (ناعیتلاو) هدیشزو سبک( للا دنیا ًابلانم لکی ا ةعاتهتتغاام لانش |

 ْ ی نویس قدا كلان بوشوف هشیل راد هتفاج اعاد (عبنالا) ىلا ىلاوا رْشلا ىلا عرس
 ههحو لع بازبسلای رنک انا میآناکم لای روید هناکم RIE هدنسوشرقو قاین میانتمیا

 تب ورو که هنشاب یدک, هشبارب نالوا هنهقالخ كان هسکرب هدننزو لعافت (عیاستلا) هداعااذا*ولاعانا لاقب
 هروشو مش اسنادو سان قالخ نلع هيف بکرب ناک اذا رمالاق عب ات نالف لانقنرد هنللسانعم كيا ترشا
 هی ردهنسسانعم كما كلوكتواو جزښيو DET شلاق عیاس لاقب ردهنسانعم قط
 تا ماقال عانت لا لذهنبسانعم قلرغوظ تونر د ندنو و مجالا یا عياتتلااذهام لا و اذا

 i 2 لضا كنها تعی انا وپشاهب تبهذ | ذا قرولاب ع لا تعا الاش ردهتسانعم لتلیا ییهتسنو و

 3 تفادتاذارنا لخبولا عي لاق ندهتسانعم قاچ ارش دو هدننزو لعفت( مينتلا) یکلقاشتو لفانا
 ۱ هدتزو هعاطتسا (فعابتنسالا) اذا هیف عین لاقي زد ةن سا نعم كليا تالوکنواو هبلاعرتساو
 ۱ اج یاخ يطح) دل اتا لس صف .عیطنساالیا عیلتساال لوقت ر ذ هتسانعم كمروتک ت قاط
 | تابلا نماقر جورا حرا كابر زدفنیسانعم .قلوا ی یفط .هتخاجر هنت ( عزل )ردنا لجرر هد زو رفعخت

 1 ماکن هدننزو ا از ئناطالاو)(عوذجنملا) روید هننلع ماکز هدننزو بارغ (عابطنلا) موق لع لقطاذا عیار

 | ا موك رم ئا یعابطنو عوطشنوهف لوهجما لغ لجرلاعطت لاقب رونید همدآ شمارغوا هلع
 , هتسنرو ندحااذا تلاثلا كاملا نم اعطت ئصلا عطنا لاش ندەتسا خم لس: هدشزو

 ۳ ۳ "مشلآ) رسک ذا هع طلاق ردمنمانعم قمریقهرابزاب یبهتسرپ(میطسلا)رهظادا یشلاعطن لای ردهتسانعم
 ۱ هو هو قند مس قانا انا ما لجرا لاقب ردهتسانعم قعصوق هلیددشت كانتعو ىف

 | هدننزو یلاعفن (عاعنال) هنسانعهرج | فوصروبتبد کیر یزمرقو ردییاقوجهکرونید هفدصو هنسانعم لول روید
 1 ۱ خرطاوفنالا نم مذلا انکو هیفنم تن دات لاق ندهنسانعم كلکود بولبنآ یتوصوق ندزغآ
 كن هبنیک.شاک ناسینغو هل هيف ناک ءاذا مالک عشب ب لایه ندهنیس اعم كلب وس ییهبب هدننزو هل ز مع

 اب نیت ءاقاذا لی معنا سی ی توت هد درآ یرب یر ورد هاکح ندنتوص نالوا هدنتلاح ق
 هخیشن اذا فاما باشیلانم اہ اعلت هس اذ علث لاش زدەنساننەم قنراب شاب هل وکس كمالو یخ نا (علبلا)

 [(ع وا) دد دلا هللا هج نالوا باوص لوف نبع روید هنغروقافرخ شهالتچ و شاراب دننزو مظعم( علف
 | وک ام نککرولو | یرامشل اصول هدنزرطرمط ویلکدنوانیلاف ز زولو اةزات مدرب ره کر دما ییچر سر هدننزو درص
 | زان اررکم یت ھر :Sb e عوشن ءال عاب لاشرد هنسانعم قلا هدشننزو عون (غونلا) ردلکدعفتنمو

 ط است اب رماومو مت Rk ". نولوقپ رد هیلب نما هدشیاب كلبا دالب تخ ایشو رس نقطن ی یهلا تعاط هلع

 ردهنسانعم قم توق هلت دش رد ه ا ءانب(ةصانلا) زالعومسع هج وم روک ناب كحراش یلاعت ها عاطف دالنلایف

 روبدیسد هع ابجو ع ان هدنشوم روید هب ینکدودوب هدننزو نامر (عابخا) مع ال ۱ ف

 | هعابحورونیدهفواهصق یرلفدنللوفلنم نایصو رصفیا ةع جو ول غایج 0 عاابجلجر لاشهلباسه |
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 | هنفرح ءاف یناسل یزنکا هدملکنیکر د هنت انف ا اف هدننزو دقادف دف (عنقنل) «دناذا لجا عن لاقت ردهتسانعم |[
 هفیجارا شروم شراف شعود هتناس] سان هلبصتق كن الوا یان عناعتلا) افا یامتحتوه دام رد هسک تالج ||

 قمالغرا بوصرص هلن دش هزوایرب هدننزو هراز فعلا طلا و فیخارایق یاد اعتق اوعقولاش روید

 فنعب هکر حو هلتلت اذا هعتعت اتش رد هنس انعم قلق برطضم هلکلا هارک او رتج هشیارب ی هکر لوق لغ |[
 عتعت لاش ردهنساتنعم كعیچ نلد بودیاددرت ندز چ دوخان ندرنص> هدزوسو قلفیحسمالاق هنهرک اوا ۱

 0 تبطتراا ةبادلا تعتعت لاق ردهنسانعمقلاق بونلیاض هغاموقراوطو وا یصح نم داد دز اذامالکلا ||
 ةغلابم ندعقت هدننزو فتك( عقلا عقتلا) حولطایاعقنلا هذخا لاقب :رونبد هفلح | هیت كفاَه و تن (مقت»:لما ۱

 هلکشیدهرب هیکنأو شنیاو رونید هرب یس هلوق راب كسک وب هدو هرم ةعلتلا) دیدنشیاعقتعوج لام ریلقصو ۱
 ءالالیسم روند هنتسیدنقآ وضو رضاهم طهناامو نطرالانم عفتراام یهو ةع [فلزت لوفت لول

 رولکع التو هات رولک تاعلت ج رونبدهب هعطق نالوا عفته ندضراو زوشو هت نغآ هردوساوو هنا عم

 | روند هنراددنقآ وص یراج هراهرد ندنراترنص راو ندنرلقتاوق- غاطو ندا هبت عا لوق ی لع هدتنزو الا

 كنيدنقآ نالسفیعب ۳ هعلت بلذ عنعال نالذ #3 لانمالا نمو ردیزلیدنقآوصقج ه هقآ | هغانعل | نانکسکوب.دارم

 كکیدنقآ كنسن نعي كنعلت لیسب قثاال برعلا لوقتو رونلوا ترض هدنفخ د اوا قلا هه

 | نولو قب اذکو :ورونلوا برض هدنقحا نوولتو بذاک نامل زا دامعا هنلعفو لوق رول رم لثه ما داقجا هنلیم
 ندمزهدارع رع یدنکدارم هک مردبا ف فقوخ ندنلییس كم هغ یدنک نامهنب نع یعلن ليش نمالا فاخال

 هژنیتعف ( علنلا) ردیدآ وصر هدندرول یس هلق هناک هدننزو هاك( دعالثلا) ردکمدا مزدیافوخ نب رد

 نوزوا نوو ًالتمااذا عبارلا باسلانم اعلت ءانالا علت لانشب رذ هنشیمانفم قلوط اکر دیف دارمو هدننزوتعرت ||
 لجراا ملت لاشو تلاطاذا عبا او سماطا باسبلانم اعات تحلتو هفنع سلخ لاسقب نا هنيا قف يلوا

 عنه (علش زا( رواد هبسک نوزوا قودس و هروس نوزواه۵تنزو ربما( لاو زا ملتالا) .هقنعثلاب

 بو توهم وا املا علت لاتبقب رد هنس اعم كلا وه ز هوکه نو
 قعهرفح رشف اب .ندهنسن ینیدلوا هدنصا هسکرو تطسنااذا 1 نلت لاش رد ةف اطعم |

 انکلآ نم هر حج رخااذا زوثلا ملتلاشو ف ق اکا ايسار رخ لجزلا علت لاش رد هنتساسنع»

 ناکاع ا جرخااذا لسحراا علنا لاق ردقدارههدربخا یانعم هبا ۳ هل سسک کت همه( عالنالآ

 الواطم هفنع دماذا لسحزا علنا لاب لاش ردهنتسانعم كمزدنوس تودازوا یرقو یاو هکر و هبلق

 هدننزو لفوف (علوتو) هدشنزو رهوخ علوت) نالا یاعلتانا لاب روب تيد هباقوللط هدسشنزو فتک, علت[
 نوحما كمردتنا بس هنس دنک ی رایج اتشامترونلوا قالبتطا هنوتاخربلد هدسشنزو نسح (علتما) ردیدآ مضومر

 نوجا شیارب هدشنزو بلاصتم (علنتلا) ملتسلا) ءانسنح يا علتع اما لاقت نوکندلوا ردازوا یندرکب وز دلاق یتشاب

 هتسک ناریدلاق شاب نوجا مابقندنرب و رمالل اضخ اش یا اعلتتع هشٌأر لوقت روند ةعدآ نازوط بول نت :

 لعاسفت (علانتلا) ردیعسا كنسرف "یراطا ةد رمو ام دقشم یا اهلتتمراض لاسقب رونی همدآ نک یرلیاو رویښید ۱
 عفرو هقنعدماذا هتنشهق لحرا علات لاقب ردهنتسانعم عرق قرهرذلاق یتشاب بودازوا ی یو هدتنزو

 | دوخاردهدند روب یعاسجج هلبعیت دوخا یس هلیبف غ ردنما لاغاطرپ هدمیداب هدننزو لئاقم (علات) هار

 | ردهیرفرب هدنب رف تومرضح هلپ رسک نات هعتت راربد لاد عم نیفاک ۲ ردراو وصرهدننرص کردند ار
 نويعتتلا نود لا سبنع ن رجو لورج نب را زتغو ضایع ضاع هیاروا رداعس هلیعسا یناسه نعت

 قمردلاق همت بولآ ندغاب ییاص دوخا ندزوخآ هلکعا ةحزایرب هلنوکس كلواوو ىف كات( عونلآ) ریزان وستم

 ردهیاسنعموب ید عن کم اه دعذرت " رخ ةع طف هیرسک اذا اعوت هعوتا نمسا الا تحت لوقت رد اهب انعم

 هژلیسهرش و ایک نولوس زدشهفیصرمآ هلکلبا عضاوت دعا رلات ( من (عقعنا رکن یساک

 ندنآ هدقدنلوا مطق هکر رود هزابنلوش رد هدنزو لوعفت هک ها هددشم یاو هحل ودیا موی روا

 هدیکر تر دسنج مساوب و ېک ت بتلحو مشعو هیعالو مرشوا تتوق هلواردیا تاللبتسدوس حرقه یتدب و راحو قآ
 بولیکو د یخ دوخا یراقاریب رولوا لیزم یرالبقو دامو لمى دوس كناموبن هلجو رونلوا رق نکلدوس
 دیص دان مچ وهدم هش زول كي وص یسهلج تودنا شوخرس یراقلاب یگ قوا قلاب هسلواتفلا هذکارآ ءام

 غيب( عبتلا) ) ردتشم هلتم دوت كا هدهنط تادرعمو ا ید جسم 2 هرات یاو ااا

 “ج

¬ 



 ۱ tH اضعب هضعف هلع هیانبیا ملا عیاتتملجی لام رونلوا فالطا معلا عباتماکآهسلوا ناسکب هيلع
 ۱ قادبو ییسکدالصا نعي هيف الا جی اتم نضج لانو ندموسرم هلنرابعهبق هيف توافتعربغ ناکاذا لمعلا
 ۱ لاش ردمنیسانعم قمودشارا یک, کرک + بوشود هشدرآ كشر هدسنزو لعفت ( ( عبلتلا) زد قوبح نایلوایرب
 ۱ بابلایاهع تلف لاقب هدیننزو .درصردعرت یجج روند هپ ويف هدننزوهفرغ [ةعرلا) هلطبادا ءىشلاعبدت

 هدنزنیفت ییدحم هجا عر نف ٌدعر ی یءاده یربنم نا وبشا دعوا کارد خراش «.هنسانعم هجو روشد هزوو

 | هني رلانعم هضو رو هجرد یبهعرت هداروب هک ی دیشلیا تین یترابع هجولاوهو ةن ا باوب | نم باب ىلع لاق 4 اک
 ۱ | مهف صوصخم یان لوف هجولاوهو فلوم :دکیدردهجوا كابا لج هنساسعم باب بوبلبا لج
 ۱ تبا دنغلرب یو رو ەنسانعمەجۆ ڭنەعرت هسخوب ردشم ا مسر هلیناونع هحولاو بودبایط ییظفلوه هلکلیا

 ۱ نغاوصوصتکروسنید هکی دک ی ح هلاصوصو ىج هلاوصهدنراک اب هدنشاب اب دل ره لدمج هعرو یهشاردلکد

 | رد هنيا هم هردو هارو ساسسلا قنتسپ ثیح ءال ا تقم ىا ةعزلا اد لاسقب :رو ناو اربعت :یروکوصو
 جرانشلإ لاق رونیدهرارغیحو هضو رو هرازمچ نالوا هدر تكسکو و هخردل ایا ةءعزلا مقر لاس

 رولید هنا دراو ةنفعص4 درانمو روند هماقم یراقخهروط *لرانماوص هدنشاب ضوحو .هبروکد ملا ٹ ید ا رس ذر
 | قباب هکردیډآ هیرقرب هدلسعا دیعضو ردندآ هبرقرب «دمابش : هقرتو رو شد هزغآ یفیدلربآ كلو دتنج ندرهنو
 | ردهنسانعم قوق بو دیا تعرمس هبدهب رکو رشا هنتف (غرتلار رونلوان باج نذاروا هرصم یس هرو-الص
 | حرف لاگ وتعال اذا اإلا حرت لاقت رد هنشانعم .لوطو سا ىلا عسا "ادا عبارا تبابلا نم اقرت نالف عرت لاق

 اطاشزواشرم روم ال یضقا اذا نالف چرت لانقن ردهنسانعم كلا ترشابم بوردلاص هرز هعطعروما ندطاشنو
 | ادوار سابق هدن ول دبرک + تی عز ضوخ لا لاشر رود هن همس د نوغ]وطرو)وافضو عرو

 | لاسقا كبو نود هبهنتسن ولطودتیصا هدننزو فنک, ك٠( عرلا) ردښم وا ودضملا فصو" غلام نگل ندغلوا

 اقا یا هلولبمو هنتوا یفوآرب هدننزو عرف (ع لا زو ند همدآ ندیا ماصتقا هماظروم|ندنطاشنو
 ۶ ةانئاذ( الا بابلا نم اعرت همخو نع هعرت لات زدهنینُاینعم كما فرص

 یک لواسقت تب ون بوق دزو دادش ( عارلا) هلی روشد یزوعرت هرن ز ردیدآ هب رقرب هدتساضف

 لضفا(عرتال» یداولا لاما: عار لیس لاشز روید هنب وض لبس نارد لوط ی هردو با ونلایا عاّرلا

 | تورد هام وی هنواوم هو هم (نعر )روند هن وص لین ناردلوط ید یدوپ هد
 : عارتالا).لصعنالو بضل: یا عزم وذل ها لاقت هو رونلوا لامعتسا هک "نوح شمردلوط یناسنا

 ۱ لاسقن ردهنسانعع قمابق یی وبق (عیزتلا)« ءالماذا ء ان الا.عرثا لاق ردهنسسانعم  قمردلوط لب رتسک نره

 | رشا ىلا هل ع رت لاس ردهنسانعم كما تعرمس توشوق هنا رش هدننز زو لعفت (ع زن زتملا)_هقلااذا بابلا عن
 ۱ یو ۱ لاش ور هتف ها باما توا ندننک كن هد دنشه: یاتو ك هزه (عارتألا) عرسناذا

 دلو : ارو ندور درک م دی هوا هدعاق زونید هددع زوفط هلپ رنسک ك ات( ةع تالا

 (هودننیابا ¦ عجب یبا :آ نوف لوا هد ونشا ود تابا ع نسف یسوم ان اا دلو «یلاعتهلوق هنمو هوسن ۱

 2 لر یراقدراوض بولاق رسوص كن هود مسنو نافوط عدافطلا دعب دیومد#لقودارج
 | نم نوفط هکر ندادعا روس دننو رم (عیتلاو) تا :(عس) زدکمروتک هیوص نوکي وقط

۱ 

 سم جس
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 o EEE gOS 0 کفر و طو ی کو

 لوا ندننوکهازوشامهدننزوماروش ام( اموساتروئلوا الا مسن هنس زوقطو یجتزکسو ید: و لفن هنسېجتلاو
 قلآرهدزوقط كايشرب هلبصق کلات (عسننا) وددل و مر زم ذظفلو ردینوک یجتزوفط كمر هکر وشد نوک الو
 مسن ۶ لات :ردهنسانعمقاقرفن زوفط یرانا لبسي دنکدوخاب رد دنیتس انعم قلوا یجتزوقط هتخاجرب دوخا

 یجنزوفط (تساتا) هتسقش ةعست مهرصوا مع ات ناکوا | عهنلاوما مس ذخااذا یتاثلاو تلاتثا بابلانماصسا ,
 [عاسنالا)ذهسنلا بصنو عسل فر دعست مس زر زوجمالو هفاضالاب دنا مطاتو ةع مسانوه لاش ردکمد |

 : نوک نزوفط نرل هود ل: :وقو هعنیئاو زاصاذا مولا خست را لابش رد نىنا م قوا زوقط ب فک

 ۱ هلباه (دعتلاو) هلی تیدشت كنیعمو فن ) )اهل ثدرواذا موملاعسنا لاش ردهنسانعم کهن 9

 قعصوق هلبا لو یخرتسا اذا لوالا بابلا نم دعو عت لجرا عن لاسقی رد هنسانعم قلوا ونلسو یقاص ا

 هنسانعم

1 



ِ 95۱ 

 زدند دست آی نايل نب ینو یدیشابآ ین هدنسه:ادرح هسخز ردشاب میر هدناونعراسع ال[
 | یلاونع عیوب شاو هدسنزو رکس ردعبنیدرفم یدارونلوآ قالطا هنعلولم ةد غل هدبنزو هقمارف (تمب ابتلا
 دهس كلغ ناسناوا قالطاعناذتباکرید راش نوا قالطا ةن كلم نایلوا كلام هنرتباتومزضحوریچ
 نوه دلوا عباته فلس هدتنطلش دعسروسک ذمیدلوا صوتصخ لع یکرصیقو یزسکه تجب یدیابنرکوبا
 ها یلص مرکآ ی هک دهلاخر هد هکم (ههباباراد) یدیالواتدیااسک 1 یب ههر کم ةبمکادتباو یدیشلو(یاالطا |
 | فاق نوجا ییعبتهلعت روتلوا قالطا هی هکلوکدننزو رکس( عیتلا )راب هليا دوت هدنا یرلیرضح ماسوهیلع |
 | هکر یخ كنم ون ندنر هدرک لا نانناوارییجت ك: تانعنق یراتیتعب ندییساسعب و :لظلامذتزا یا عبلا لاتمسا |
 عیانسبتییجج یظالااهب وسعت نعي تبسایلا نم برمضوهو اهعبتلصلا تعبت لاق ردتجهلوا یزایکی راکم |
 |(عستلا )رد دم یعشاادیعس نیدجاو  سانلا یا یاوه عبتیا یزدااح لوقتر دل نمم هنسا نعم شان عیتو نولک 4
 همالک عب عیدی ناکاذاعبت ل جر لاق هلواراب و لبصتم یک هاب قلا هکر وند هیپمک وش هدننزو دزمص |
 هکیبا ندن لس هنرک بص دست عولط هکروتلوقالطا هزاک زور لوش هدننزو سمزارونت (سمتلآ عوبتر اضعب |
 هر زواروک دغ فصو و هیلبا تدوع هنسس هک اتن هغ هدنماکنه بورغ كرة یل با نازو د (یزهنرک راش ویل نب |
 ابهعولطمم لهر :یهو.سشلاعوتتبه لاق دپ رک رعلادنھز دق لوا یسوغوطنوک نالوا |
 نایب ربا یک هکلوکن بدنیفع كقوشجم هلب رشک ك ات (عبلا) اصلا بم ىلا دوخت نج ابر ةا هم ق زود |
 توبنسوکهدنزو یزکب [(ین) ان انو اتش اغ املا كز یت وه لامقجااروناوا قالطا دمای او |

 مادفتو قبه نکن هرم ( عا بلد ةر ىا« نوبت ةرقب لب :رونلوا قالطا کا نالواراکیلظ ت ەغود
 ید جم هدانوبو مهنة لف لوفساوناکاداكاذو عتغبت ىا تبت لوقتر دهنسانعم كلب نادندزآ كن هبتک ندا
 قلب داکوا رهت یا هدو غ نوعرف مهعباف اصن اوقف لالا نمف ېب هنت ایا یریغرېتەيتا لوقت رولا
 | هدارون فو رعلا استعمال برص × اه ءیشرولدلاو# همامز ةقانلاو ا اهماطسرعل عبثا ترم لوقو
 شخ یی هظوقو ینرالوب هدک لبا ن دفان هوخان نما ې هدکد لیا شخ مآ یا نحب رد لبسه غ طرفا مت

 نالواهرخآ نف ینلع هضوصخح نفره نعد هلو هاو لکاشمهتبزب یزبیلع كمل اعراو قللت !نیوتسيا
maaan 

 هه
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 | هؤاب مضت دقو ا ءاش لع ءوشلا عب لوقنو یک ك ل ەتعب رولوالخاددناز مالاضعب و روند رادلادب ز نم

 || بای رغظەمدار زن يتاخر لو لوکو لیکهدنرللو مت ید كنب ردلکل اکو لاک تن ع وب لا-تیف
 1 :هژاطلسو لاو ییدارب عبور رد نالف عل نالف عابهسلوا ماقهنماقم لا هدنعفرو هسر هلازالادعب تولوا

 ۱ عونلاو) هدسنزو طرح (عیبلا) هلا : یعساذا ناطلسلانم هعاب لاقت ر دلی عتسه دنا تعم كلبا تاپۆ

 | هد هب یزتشمو ردهعاب یجب روند هسک یجلاص (عیاملار روشی هی هنسن شاتاصردرلاوعفم سا هدننزو طوب

 "ضرغهعس یندوحو هلتس هعاصد لاجونسحهک اب وکرونلوا قالطا هوت اخ هبوبخوانسح تیاغبعیاب و روشید

 هعاتمو لام قلناص «دبنزو باک( ةعابلا) رد طاخ فضووپ واسهل ان ةقفانیاغاب ةأرما لاقي ر ديا. ورتو
 ê a قو زونلواقاللطا هبیزت :رتشمو هعدأی هدشنزودیش ( عیبلا) هعاسیآ ةعابنالفل لاق ردتاماس یعج وئید

 میلان آ) هدننژو ءالعفارواکءاعساوهد_ننزو اشعر ولك ءاعب یجب هتسانعم مواسمررونلوا قالطا هدهیسکندیارازاب

 رود هند یراصن لب رسک اب تیبا ردفورعم ماما هکر دیس هبنکی زوباسنلا دم نهادی ندا

 نارضلا یا ةعیبلالهانموه لاقي هدشزو بنعردعب ییجرداسلک
 ET قفاصدعسو و مهدبعم یهو

 ۱ هکر منسانعد كليا ضرع هل ی فنسفرب هاب رسکتنهزمه (ةعابالا) اة اب ةعبن هعاب لاقي یکه سلجرولوآ عون ءا
 | لاش ژدهنشانع» قلآنوتاص هدننزو لاسعتفا ( ع ابتبالا) عییلاهضرعاذاهعابا لاقمزوت و اربعت كلبا قلتاص
 ِ ۱ EAS هعوابم هکر بذ حراش اییاناذا اعیابت لاش رد هنسابنعم كيا عاص إلآ (عیابتلا) هازتشااذا ىټلا عاتا

 1 .هقفص نالوا هرزوا ماا لصا تفیبنکلیدلیا ضرع هنساشعم تحن فلومهجزکردهشس رلانعم لمّسدیا

 | شن هصلاغهرخ آ ابهدج ادک ا وکی دنلوا لا سعتسا هدکلبا هدقاعموهدهاعم بوتوط لام دش بولواهنشآتنعم
 ١ كلما بلط یعغاص ةلسیدنکی هنسنو ندهسکر ) : ( ةعابنسالا) رولو ازدا بد رفا ؟لیخدو قدایمناو تعاطو

 ۱ ریه سنا قلو عیار عانس هدشنزولاعفنا (عاسینالا)هنعهعیش ناهلاساذا+وشلا هعابتسا لاق رد هنساابشعم
 ۱ تكاذکردراثدحم یعااییلادجم نت لعو دج رود هی جتاص هدننزو دا دش (عایبلا] قفناذا عاتلاعاسبنا لاق

 | ردشلبا تیدح ندب دی وب ماماهنسلا ییحاعاع"یخدلو اندیدهازلادجش یبهنسل حرشردندح یعاببلا نیسح نب لع

 ةعاتاو) هلبتصف مبتلا رذیدآ عظومرب هدتنزورفعحب(عربت) ةبقوفلا ءانلا لست بصف یلاعت هنوعب نجف
 ۱ :لکقکه ج هلن بولشوق ببار غوا دوخا كتقکه دنسهنک(بوب وااکآ هک دهنشانغع قغ قاهینکرب هدتنزوهمالس
 | ةخاتلاو هدننزو هحرف (ةعتلا) هعم یضخ موا هفلخ یشماذا عارا تاللاپ ةعاتواخبت هعت لاق زو لوا

 أ ناب اردو رلطدلوا ین ول طم هبیشهنس هلوعم ىح مولظم هدنآ كمذارب کر روند هرهنسد ل وش هدتیزو هنانک

 قالطا نوه دلواعوتم :هقوقح تئاونزلولاخ ندسلطین 1یحاصقح هکی کب ولطمیشانندشح اف نمغو

 ۱ هلنبتهتف /مشلا) :اتهوگو همالط هش ةي هيف كل ىذلا * وشلا یهو هعا بتو هسعتنالفلبق یللوقتردشملو

 ابتا ونو قالطا هتغاجوذرفم هلغلو ار دص لاا فصو ردهنس انعدبات
 / هبا یا هعن وه لاش رونلعج هدهرزوا

 | ابو كل( ما ماوقلا یا عبتلا ةدیدش با لاقي رونلوا قالسطا هنر اقا كند مینو هعا بو هعبتمهو
 | عب )اھلظ یا للا عنف دعق لاش ر نوهبدزوا i هس رونلوا قالسطا 4  هکلوک لیس ل هددشم

 | ضعب وهیداع ف فويس ندن کر دراو بوق : زار ردیدآ هدا رباب مصير هدضرا مانناذلج ندفب دب اطضرا هاف

 | هلناسنا هکرونلوا قالطا هب دینجو نج لوش (ةعباستلاو)/مباتلا) زا رروشود بول وب راقجنو یکی راشاط ر ھم
 8 عبات دیکوکی راک ید نارد هدسککفراب رصوزار دیک تلزاز ولو دات هتسردیکهب هرن تولوا هج هلن

 اس یا عبات علطلاقب راردیاربعت ها لا عیاتال آفت هلیرلعیار طتندنطفلناربد راردیاقالتطا

 | ة تی رصانو روا تمدآرب هدتنزو رسا ( میلا )رار دیا قالطا ید مهد تنزورکسو عب بوت هلیسهبنب یفصم
 | نالوا العمل تانکر هدتمفو یا عیبت نالف هل لافب ردیا تبعبت هل اا رونلواقالطا
 هو زد هنسافعم عباتو لام هبلع هل یذلاوهو هعردت وه لاش رد هنساتعم عونتم هکر وشد هدا
 روید هشن وشوطرغص نالوا هدنشابرب عنو اسلاطالو اما یا ایت هبانبلع ےکآ اود تال لات هلوق
 یک تف باص و فان رد میاستو عات یعمجرد هست )و هنس ناز ونه

 هد هنوسوط نالوارتار سب یرلفلوقو یرازوش و و لوالاهنسلاق قعد والاف دلو یا عیناسهاهرش لاش

 لوق یبعردیمسا كشردن : نبع لا تیرأح ندیافعا عو هانذاو هانرف یوتسادق ناکا عيدن لج لاش ر روشد

۱ 

 هل و ییمهننرهشفلوم ردیلغوا ینهحلوز ربا بمکی ربط ارماع عین هدب زو زیب زو رددتزوربب ذوب | ۱
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 ی ب روص( عولبلا) )دولوانوزوآیثوس رد و ردیعمآ شوقرت ندنراشوقوص هلی ك مالو كتا( علعلبلا» قلل اا علبما حسا ا

 یا البوم مارا عولبردق لاصب ؛دووآ فمر هی هیچ ثاولبو لون هدننزو | 1

 لجررب ندې رع تالامو هندو رارصص (ءاعلب) :رولکمیلالبو غیا یادم نیز قم |[

 (عالبالا) ردب راسا سرف حوا صوصخت هنتعا چ سودسونیو هغافر نیدوساو ثراسا نب هلا دعو ردي
 يا قیر, یعابا بّرصلانلوقتو هان نم هننکمیا ۶ یشلا هلبا لوقت روفن سام یم دنوي هب بک ۲

 ییعلبایخویشصعبل تلق یرشحزا لاق ریو تلپهم اکب اکیرادقم قجهدون ییکرکوت یعب هعلباامرادقم نیلپما 1

 شاط یراراوبد ردق هنیرغآندنمد هدشنزو هم ركح( ةعلبلا (ةعلبملا) تارفلاو ةلج د ىا نیدفازلا كتعلبادق لاةف قير
 یان تلربپهدشاب (عیلتلا) ةفشلا ی ارعقلا نم ةتوطم یا ةعلبم ةيكر لاقي روند هیویق نالوا شاروا هلی |
 هدننزورفعج هلفاق( عقلبلا) الو ارهظاذا FHS بہشلاعلب لاقي ردهنسانعم كلبازونهظزونه ضایبقچ هوا |

 نیهلآ) .ثیدیطاهنمو حراشلالاق رد عقالب یعجج رونید هرب لوچ نوصز ستواوزیسککنسش هلباه ت لاو ۲
 ةعقلب هأرما لاش روند هیروع نالواتسدیهنو هرم ی ندمنتبحوریخره هعفلیو بو مقالب ریدلارذتةرچ تل ۱

 مس لاق رونلوا قالطا هنر یناصیسولمان اب هقوا یفاص ینرم هدننزو یرفهج (ییلبلازربخ لکن م ةبلاخ ئا
 عافیلبالا) رفقا ادادلبلا عقلي لاق ردهنسانعمیلوا مه ر هدننزو هح .رحدقعقلبلا) لصنلا اصیا ییقلبنانسوا ۱

 جرفنااذا برکلا عقنلبالاش رولوایلاخ نورد هک ردهنسانعم قلو! فرطرب بولجآ ردکوریبغ هدنب و ماترحا
 دیک ات یظفا مقنلص هدننژو لدنس (مقنلتسلا) ءاضااذا مبصلا عقنلب ا 7 ۱
 هکر ديف دارمو هدننزو هنکرب (ةعکلبلار رفق لاخیاعقنلمقنلص قبر ط لاقب رولوا كد لوب لار سبس ترول |
 عاوبا یعجج روئید هزادقم ناسلوارعت جالوق «عابلا) هعطقیا هعکرب نعم هعکلس لاق ردهنسانعم كمك |
 یاعایو هعناس نالفل لا رونلواقالطا همرکو ناشو فرش عابو نیدیلا مردف وغو هعا فر لات نوک

 هکهنساعم كموا هلجبالوق رولوا ردصم عوبو رونید هجالوف دوب هلیععو یف تل : (عوبل):مزکوافرش
 .هنسانعم قمنا لمس كرس ینراغدا تاو هغ اب هردقاا امو هعوبب بوثلا عاب لقب رونلوا رخت قلجالوق
 هکر دلتسمونسانعقلوا طاسه نعي كلنا دطب هلامرب و هاطخ دعبااذا هی رج ین شرفلا عاب لاقب ریتم |
 اولزت لا روند هربقربوا نالوا هدنسوتنوق عاط عوبو هبهدب طتباذا لالاب عابلاقب زونلواربعت قمنازوا لوق ۱

 عم یشلا ع وبت لاقب دهنسانعمقلجالوق یخندوبهدننزو لعفت[ عوبلا) لبج بصل یف منم ناکم ئا عونف |
 زدذوخ ام ندنسانعم هوطخ لوط هردلیعتسههن بن انعءاوصقو تاغۇ ع وتفهعا لاق ردونسانعمقعلجالوقو هعاب ۱

 ةعاب لا رد هناخ یولوح هکر دیفدارعو هدتنزو هحاب (ذعابلار هو اش یاهعوبت لر دالا نالف لاتقب هتعو
 هدتفو یییدلشب هغلجالوق بوتآ كرس ريس نزلعدآ رونلوا قالطا هتسز روایوهآ( عئانلا دالا اتهتحاس یازادلا

 وططادبعب یا عیسرفلاش زولوافصو هت 1نانامسیعدآ هدتنزو دبس (عیبلا) لب هلی كناب رولک عوب نج | ۱

 ینرابدآ نکر روب قر هلواهقرعمرتردبا قالطا عاوب هنوبقیشیدراب_رعو یدنلوآ کد هکر دیعچ كعاب (عاوبالاا
 رار رفاح ود عاوا عاوبا REY ینوبق ىشيدو نېم ەنيراقلنوقلوط كنب راهم نوچ اقدن | ریس كربس 1

 قرعلا عابنا لاقي رونازوا یک الوق هک ا وکر د هنسساضعم كلبا نالیسرت ندندب هدنشنزو لاعفیا (عاسیتالا

 هرزوا هنسنرب نکیاقرویق نالبو عوبتاذا لبطاعابنا لاقیربهنسانعم كل -وا هلجالوق هنسنر و لاساذا
 ابو دعب اهن تطسادا ةا نعاپنا لامن رد هنساضعم قلچا بولت زوج نوا قلا ۱ بوزارعص

 یکنالب نعب ةیهادلا قعر ةقئابلان یت ابی اقابنبل یوریو بیل ق رطمیا# عابتیل ب :روه إ6 لمل اةنمورواسفل
 روم هروطدیمب وانوحمای :راسهظاهیهادربدوخا ر و هروظ ب وطراد شاکی دەر › نشا لزەدياتوكس نوعا كلا واتر

 نالف لعاب لوقت ردلمعتسم هنسانعم كلبا لاقاهکمیب ر و ییعاتم هلیش هلماسعمهدعاسم هبیرتشم غیاب عاسیناو

 هلق كی / (عيملاو هلت وکسس كنا و یف كتاب ( (عیبلا) ) كيلا ةباجالا ىلا دتافا عبق: کال مهاساذا هتعلسق
 ردقلوا عام نالوا سایقردداش ه ريخ هخیصو نغەلەتعلس لداباذ/اعنمواعيب ةعشەعاب لافت ,ردەنسانەم قايس

 عیب 4 هروک هننام هدرابضب كفلوم هتعلس# هنم لداناذاهعاب لابش رول زان د ادصا خلوا هنس ابق یل ات ر وتاصو

 لامعتسا هدنرب ره ندارش ع هلی روصت یز هلدانع نو نم :هلغلوا سکعلا لع ءارشو نم ذخاو نبا طغا
 تعدرواوالخ ادهناجنم هل زالو منو بیک انا توپ ب و زولشیذرادلاا دز تعبر دنا هندعت هنیلوعفمو رونلوا



۰ 
 سس سس

 ۱ لا هجوتفم مجوهنک ابیسیاپوهحوتعم هیج یاخ / هی عیقباو لیلی( عیفرردشلوا فاضم
a CRSA( عاةن قرخ)ردوصرب «دندروبلعونبو ردعضومرپ هدندروب لیععونبهدننزورپ ز عيف | 

 ] ا چاچ ږزوا ندب شارت هکدونلوا قال طا هرابغ لوش ردزاجخد ینارصنآ هدننزو ماطق جایشتو یعع كناح |
 قرعو رابغ یا عاقب فرخ هباسصا لافي رونلواقال-طا هرت شلپا مت هع هل هدندب كلذکهلواش 0 شنا ر پوکوج 1

 غیا یا: عيف یبا ااع افذاقتلابعب هنمو ندیسهینکل ملک هد تنزورب ز (عیعبیا) هدسسچ نی كلذ نم علقبف |

 ییا تھ نایات نول هدتزنزو لاعتفا (عانتتال) روتلوا دار هدر جی در دلا مینو مش هیر ار یر
 ۱ ذاذ| لچرلا عقبنالاقب رددنسانعم مک هلتعرمسهدننزو تارن ا ( عاقبنالا) عقتماذاهول عسا لاقي

 | چو تب وطر هک ایوکل وا شتاب هجزآرومغب دن هک اه رووا قالطاهیهنب لوش هليو هیت صم( عیی)
 | هلقلزوخو | لوف لعوب هنس قلیقو قاروق هدننزو ءارج (ءاعقبلا)یطلا,لیللایا مقییاماعلاسیرولوا شلوا
 | یو بدو بصخ اه وا دیدم يابءاعقب هنس لاش رولوا بفصو هنن الوا بک یه ندقلتیق
 ۱ كغايطمانىتا هدندرول لالبهونپ و ردوصيجآ ازب نوب سعوبو ردبقضزمر هدهماب و زدیدآ نطير:

 | ندیدآبضقرت هدسنیپ نیبیصن زا ل صومو ردیدآوصر «دندروپ عور نظیلنیویشبو ردندآ وصر هدبشد
 اضقهقشب رپ هدنآ ]هی و ردیدآ اضفرب ندنلاعا & ودیا رف ودل مانآچا ةدنخالب عاج ئط لب دجح و
 هصقلا يذ :اعش ردیدآ وصر هنادرزپ لیفعوتورییدا

 دیدآ ضومزپ هد هف اس لیم ترد یرکی هب هد
 ۱ | هکر

 | جورخ هیارزوا نوا پت یرگسع یرلکهلبا یمن هرزوا ياد .ندنرمدنراتفالخ هنع هللا یضر قی دلص تربضح
 7 شوخانو دبوشرف هن نون كمدآر بوکس كفاکو یتعف اب (عکیل )ری عبضومز هلی خف كم( لا بل ءاهَ) ادا
 | لاق اعم تنسکو هرگبام هلءهتسا اذا بالا باسبلانم :امکی هعکی لاقب زد هننسشانعم كلی وسزوس

 ۱ و aR وب كنه کرو هنکیآذا کج لات زد هنبسانعم كليا یکی هعطفاذا دهن

 هدننیچنم هر فعضاوم ین اهبأتنم ادیدشاب ارض هب رمادا ۳ لات رد هنسانعم,یمروآ ۴ ردب من دش

 یرداام لوغترد هن انهم کو لج ةاطعا ]ذا۴ لا همکب لاقی ردهنیسانیم كمرپواتلجب همدآرب یون بنر و
 ۱ | دو 21) ید بلوارکد هک ترد مکی نیا هبنلح عش نا جم لوق هکر د حزایش به نبایا عكا

 | یا (متلسلا) هعطفاذا هعکی لاعب رد هنتنعم لس هرابهراپوهتکبآذا همکب لاقب ردهنیسانعم كلما تیکت
 || تی لای روید د همدا !یقذاحو تسذ :هریخوژوا هدشیاره هدننزو لد لمس - (عتنلبلاو) ةدننزورفعح هلا هیقوف

 | نا زب رونید هتروع قاشک و هطبلسق ناب زدب هلیاه( علت لبلاو)(تعتلیل )۶ مت کب قذاح یا عتلبو
 ۱ .جرجدتم (مناتلاو) دن و ینابطرم ( ینمتلبلا) ردیبا حص تاب نیا نب بطاجو تراکم طيس یا ةچتتلبو
 ۱ لاب دونی هاکداب یسبطوط ارت ندیارابهطا ها تفارظو تسابکه فلک ن کیا ةرهب یب نیت باکو تفارظ « دننزو
 | نادناب زو ملکنمو ج22 دننزو یعدرب (یتلبلا) ؛یشهدنعسبلو سپکم فرظتم یاغتلّسو ینایتلبلجر
 .نفرک.دهلفلب الب یکی مش دنزو جرجدت (عتلبتلا) مچ جفن نسل یا "ییتلب لچر لای روئید همدآ

 .قرفیبدشالوط بوروپ یابی بویم هد لکت هلتسسالس لوقیلع وهم بوته توناشوب هژونمیکیغولوا

 | دج ئاخ ( منطب) هناسنای وتلمم اگنوا هیف عدم هن که. متفناذا مالکلاب لجررا شل ل لاقب ردهنسانغم كل مت

 ۱ هليا هیحوم یاب نالوا باوص کای هلا هبنص یاد عنطیو :دوخابند دا عضومز هدرک ردو ر رفع هلا

 1 احلا اهب ذجاذا عبارلابابلانمابعلب لا علب لافت زد هنسشانخم یو ها نوک كمالو ىف كلا  (علبلا)ندقلوا

 | یاب فاؤم کرد برخ افلکت» ةدعلا اینجا امعلتبا لاقت ردمنسانعمقموب هلفلکت ( عالدالا) :ةدجلا
 هدرغ قارچ زدیدا لززیرب ندرخ لزابنم قرهلوا هفرعم هدننزورفز( ملیدعس)ردنلیا اسحق رتیپفت هلباع النا

 || هشانا لب یی نخ وکر بد ابا کر ابا یلجرب و نخ یزپ دنرآ ہم ند کوکی یاارو تی رق هنر یر
 انافوطیلاعتو هن اج ێراب تربضحراردبا ظوفس هدنسس هان *هلیل كلا رهشو عولط هدنربخا * هدنربخا *هلبل كندناث ن نوناک
 ]| داش یدلو اعم هلباروک ذم ما هلک یا عولطهنزافدرویب ما هلق, نش لوق ل ءام یعلبا ضزراب هدنناضقنا حون
 ۱ "روند هنکیلد تمرکب هود ملل ردشلب فا نمر ەق فا هلدغلوا سرب نا دین هوجوول هکربد

 ردربفسصنطب و ندنسهلببق هعاضق (عابونب) ر د ر دیدآ كغاطرب دوخاب كن هدلبرپ علبو هلنانه رد هعاب یدرفم

 ةدننزو ربنف (علسسلاو) هدننزو م رج دليم كاب (ةلعبلا) لوكا یان لچنر لاسقب رونلواقالطا همدآ لوک علبو

 ۳ لاعب رونلواقالطا تم تو دوم ( لیلا روخب هک ناهشاو لوکی یدو n زو رهوج واو
 س

2 ۱ 
 حو



 ۳ 33 ناتان ی TET ۳ راک | 3
 ,هدتشزو شرک ر و سی کش :وکه و ان هود ناو دل وتهدننیب عیب هلی كاب (ةعیلاد ناك غا دا ااعبآوات یو ۱ ۱

 .ندنفرظكيو ص هد نرو دفدذ (عیعلا روت دیدافوط اج انن تقورحخعبمو هناتوط + جاندا |
 رونسد هلو كدمات ى لنا ناتششلا عتب و رد هیاکخ ندنتونص كننهآ رد هدچقو نیا حس ندنعقومو |

EEE E |۳ یت هتل هر رک دا اف هکر د هنا نږ زات وض شعب  

 لاقب ردهنشن تبع اكا ۇ زو هیت دزرآ ی رب یر زرت وتو رده اکح ندنز اب رف راق و لح وکو ندکتوا فو |

 ( باما قف عزا نم فاذا لچرا عاعجلاکن زد هنسانعع قچچاق ندازغو برحو 4 ین بان مالک ایما 0
 GA اقا فیلد خیل راتوضوهست راها هد ام اعمرو تندر هی ۱

 بلکلاو راس تلاش ندنالوا ہنی طق او د قلب هک عن رو شاد شا دجال نالوا دفرت بالو وام
 متال عطف هو ی ئا رش دف لا و باودلا ن یلاکو هو ۱۱ لا تالا ا
 دازنس لنخارط هلو هک ا یکتا وا ناتو نکا ان رکاب نو هد بوک | ۱
 هتب رزوا تدا ن کچ وضو تاخاذاهنمضزالا تعت لات رولوارهاظ اد الا تدشن ترس هبفار طادوجنات یشاتشو | |

 ءالا مضتنا اذا وتمام لا قب رولي تسمن با غم قع الضار هدنزرط نباتی هژغمارصوصبایاج
 غقات ات ردذوخ ام ندرمخآ یاتنعم روند هزل هتک ن کعنوتص ندنپ :ۇق ەلى كنا ( قبلا نع غضا ت تنی |

 : ةدنرابد یس هلق کاکو دشاتو ندا: هلداوتصنهاو هدرانندقت بقن لوق لیعردینعهاویقرب هددنیذم عقب وار دیدفج | ۱

 اعقباموق تبار قلا سا لوق بولور هتم ةخال: 1 1 رکرولوا عج ندا با نیووب ۱

 كلاب مقدار مشابهی هس هجا هاج وب یدباراو یراسانل یلاسع هدنززوا نخفف رم تانا لع ی
 رادکعد یدلباراتخ اعقب ندضرا عقب هک اا وک: هووک های ك خراش ردهنساتفم ننک هل نوکس ك فاق

 ععب لابش ردهنش اتنعفآ كایوشزونم اسانوعبسدآوو ننهذ نیا ئا عفن نیا یرذاام لاتقب ر دوهمه یفن وو ۱

 تاک و ل رق تود هام ت تاک خد هویج لیعفت E ج مالکب ها

an 

 راقم زا للل تمر تا یا اور ناو تولد !یدارمندش تفلومردکب وکهجنالآ
 ۱ ل 3وک ET نابش وخل ئات ڭهادىا هخفا وهلاتع ر وتشد آلا ندناهد(ةعقا 5 1

 ]| یهدتالوح ی وش الفرا کد یا قا لعنر لا فيما دل ا الصا و فولک ن دنل اشاره هکر وسا.ددندآ فتواتو |
 ندززهغزالاوراکغآد تويا وص ندر داویصو /عشچ ندنسهشدخ دینص هلغلو ڈار : زك ەكرونىدەشۆقڭوشو |
 ألا "نم برشا او داط نا فوخ برایش ادرال نکا ذاةعقا اظ لاق هلو اراد رروتج شاکر او ضب |
 یهو هعفنلا نم ترش لاتفش روند هرب ووفج نلیکربا وض هت زو: هرم عدعفلا) | ردنوا ةغلابمء ایه یهدیو |
 | تشه و هعطق نالوا4دنرناپ هکر ود هنس عوف ضرا لوش هل تسکو یه كاب عقب الا هبق عشب ناکم |

 ۱ نظرالا نما دعطق یش طا ةعشقاول تلاش هدشزو لابجرولک عاق ج یج هلوازاتم نورلنا غلو ارام ۱

 او هولص)ا هيلو ایت لع سای ودع صور هدنب رققشعد (بلک عاض) اهنجلایلااتهتلیهزیغ لع |
 ننوزاه ن راز ن ضاق نینیساب ستار وک هتناتن هدرنافضب كفلؤمر د دنا رادق رم كنيراتز نح

 العو لج قخ ویزا ست هات ماكر دهلک کت ل الم ن هنرن شو اار الاب تولو | لر هتموق كىل ءب ە ناز |
 قزشو یواتسو "یطراو "کلو نیسنا نیغلوا عطنم ها یکم عبط لکل با بل نا تطتقمتی ۳ 1

 ردبلاغ قلوا یا مقدار هن دنرق هدارود نسب ندهزوکو یندمالسلاهیلعرنضخ رک هنیدلوا یرحاو یزوتیارغو | 1
 لاقبهلوار هکر کحب هج ال مدنا هکر ونید ةضرا نوش هد تانزو هج رق (فعقبلا) ردرب مخل مان اسیلرب هم دونخاب
 | ر کاعو رکو نوهت وراکتمدخ تلماش لها هلی كلاب ماتش ناعقب -دارطا نرم خبال یا امضا شزا

 || نوع رافدلوا لصاح ندنادوس با مور دوخاب نوعغیدلوا تک نادر جلو ضیا یار دوو النطا ۱
 ۱ ردعجت ندعفان دوخأب عنیایمتیخدایوب ۱9 ماشلالها ناعمب کیف لهینا كفوب ول هر هنا ثددح نمو چ راغل

 کروند عضوم لوشن دننزو ما (عیبلا) ردعضومر هدنن رقتب ریکل | نیعهدهقر قد زط هدنشزو ناعم نان

 1 (دقرفلاعبقن»یتش نورس نمر جلا موراهیفناکاداعبق ةناکم «لاتب هوا یتلنامرواو یون و اراشا نیسنجره هد

 ۱ هلهاوا یعمتو تب تنه یر دهر لضالاقرد هدزادز لیا یقبالاخ کرافت هزقم كنهشدم هلي لا نم
 چ ےک
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 ۲ یلطبمضباو انن نیب نمرازکپ اهجوتت اکو SEE 7 مک کو ۳ دا
 لو عاج وحرق بتم روناو یالطا هنیزهم كوتاخ OR ep جلا نلعو عاججاوحاكنلا دفع نلع ||

 لب ٤ حضبلارز ةيدآ ور مضب ودواو" نبض هلک اک هن فسانعم حاکندقعو نور سم هنینس ان
 و هزوم وندن ریا یا ب لب یم ها نروا قلا کون نیک 0

HISS RE ۱وام 4 سد ضد یی شی  

 ۳ ندارد ماماو رده كعد ن نورو مدطب نب رونلوا لاعتسا د |

 کتاب رمی فلاو عضب و هئاموعضب س نملوارکد یحدهدهنوا ناینآوردقهچفراو هنیعشقاژخلوارکد
 ۱۰ د هعقراو هرکی كدږنواو هنا ندر عضب هکندید یوخالا لعن دم ج تقلم هلن ناتو زوتشد

 ۱ نورنعو عبو الجر نوینشعو ةعضب نسپروناو| لاممتسا نساه دننھ تههدنرک مو روناوالانعتسب |
 | رب »دطفارز هک یر دلکد نیمو دو دعت مضپ هکر ددراض ولو اهتسا نینکعلا لغزو نبدة ||

 كرم هدفا ضب ؛ندذوخ ان بسا ښو عطق « ەد اهون هززوایاس كحراش رد هدو د زتخ هوا هعطق

 عیار ا لضفت عام ةولص هکه نر لب دا لامعا یاد هدنقوفام زایضعب وای ابا ددضق دتا

 | هلغلوا لو ام هبا عون اول هرعش هدد دح هبعش نوع شوية كو ناعالا و یدلوآ دزاو هدند دخ هجا نارشعو

 | هعبرا نلا بواوا رکذم دودعم هدنلوق نیما یلاوا تلا ىلا ثالثلا نیباع كفلودو زكشاوا داو هام عض+
 ۱ الباقو فكنا عقلا یهتنا ردنوجگا هیت هدزاوج کنین اتو رکذن هلودعهدقذلو نفوذ رينات هدنلوق

 | قی اخه لک ایضبوهدنسننزو بنع بنعزولک مضب نښو غضب یسلج ع رود دن کت تا هوم ۳

 | سا ردنادن اونایی :زاب ات (ةعضابلا) نوئلواقالطا هشت هدضنزو ریتم[ عضال ا) نیک تار ولک«تاعضت
 لا یهو هما یه لال وتو آ قالطا غراب «نایلوآ یالینتنکآ بوفجیناق .هلغلراب هعفیفخ او نولتتنک
 ارا دیزوس لوف لج هنسبروسیکو نوبقو لیسفال اهنا لا یمدنو افیفخابفش ملا :قشنودلطا عطع

 لج دا رو هیافرمتن لنقلخ هلبق لوق عود هنلالد هود ( عضابلا) زونلوا قالبطا هنکولب ز

 ۱ قاطی کراپ و یاب لنص زوال دناکو هو ماب تو لا رونتشیدهننکندیا
 رلعقاوهدنع رح لحاسس هکر دیدآ كعضومر عضابو عااطقیا عضاب فیت لاقب هللا صفر دهعنضد یعجج رونلوا ۱

 ۱ نویعغیدلوا عطا نلرو ص دوناوا ینالطآهیونص زاوکشوخو منمامو ردیعسا كهرب زجربهدنج رح لوق ىلع
 ۱ هنفرط نم نا هدجو هنسانعم هرب نج رونلواقالطا هبهطآ هدننزو رانا( عیضبلا) مضاه یا عضاب ءام لاقي

 ۱ ESE کشوخو مضاهو رذیدآ كغاطرب و رونلوا یالطل هوتناقاندند : عیضبو زدیعسا نايلرب یرغوط
RT Ea HORS 1۳ نام و بد دوم مست  

 و ی ی زر یی نت و TA نام جن واتس

 كلامر نده دنن ک لولج هدننزو هبنلآ (هچضر)ردزا دمع اوذ ینلآ ی رطق كني نغآهکر دیمسا هویقرب هدهشدحروآوا |
 ۱ رو نیو هتک وزسو تفت( ضبال)یدنلوا کذ هد نیکه تن یدبا یردارپ كنهسک مان سوختکر ديما
 ٌهعاضن هلعح اذا هعضنتسا لاق ناتاشا كدا هام لامر (عانضنسالا) لوورپگاغضبا لچجزلاش

 | عصبت ىا قرعلاحضبت اف لاشردقلو ارا دیجم نالزا ما قیدناوارکذ ۳ er هد شنرو عفت عض تا ۱

 هدیتنزوتلامنفا (عاضتالا عطقنا اذآ 3 یا ضبا اقر دفنس انعم کيل هدشزو لانعفنا (عاض ا۱

 ییسهوقموص هل دیدشل أ كنیعو یضه كام بار نیب ا »ملا عضتا اقف زج هش سان قلوآ والس هنشنرب

 ةزکو هعسی هصضاذا :لوالا تیاتسلا نما EPRI) مناسب + وهنیناسنعم ناد کود قوح قوجو لو لوب

 ادا قابل تاسلانم اع نراتصتمل 2 لاشن aw نشات ښخم قمردنغاب لا هفلاسف نی دولد وا

 روتشد هنتلفترو,هب یغیدلوا اش هلدولن و رد هنساعمهزاتمح و عاتم هدشزو نراس 1( عاعب اغلا ناک ۱

 | هنسانعم تاذونیلفنو زونید هاو ع اتم شتو د پولکود نوک رنو را انه لفن ئا عاب تالا قلاتش
 ۳ هعاع باخ لا قلا لاسو رود هرومل ییددلوا قنات هتتم یا aa me دا



 ینیدوب هدا نزو لعفت (ع عرار PETER قشارپمنیارجیبدوب هدننتو نارغ عازب |
 بوی وپپ هنتفو شو حزب یه مالغلا عن لاسفب :ردهپ اشم ق چ وق ولتساک و ولنجالنواولفا ر نداغوا ||
 كچ ونا ووجب هبسان نکل بویلوب تروص نونه وچ رکد وخان وق هنتفومش لوق لع نماج وک |
 | قلم وقر هدندروپ دعسونم هیدنیزورهوج ( ج زوب) عقب الودعراوا جاهوا فتا مشا ع رتو اق یونین |
 ردا اد دلیپ فی یل اچار زاب ن دایر ہک اتو ها (هعازز ردندنمالعا.ناونشتو ردیدآ |

 هلو نمدی ورکو لکو هی رک هلغلوا بکر م ندننوشخو ضصرق هلترارمیم *طیکرونید همامط لوش دزو فک مشل
 لالخالتضا هکرونلوا ق ةالسطا هسک ل وشنو هراز و تفوح ميلف هب یا مانحط لا یکی يعط ما |
 لاخیالدغت غر هبرکلایا عشب لجیر لاسقب هلوا شوجخانو هیرک وه منت ایا: ل اتیا لاو فو |
 یسلایامښب لچر لاتی رونلوا قالطا هیښکی وخ دیو رونید هب هسک ندیالک اماعط وانعاشراقاذو لاتیسیالو |

 | بک ینیک,یسفنلا ث ٹبخو ید یا عشب لجر لاقب د رونلوا یالطا دیسک نهنکرچ نسق قاب یقلخو قلا |

 بویشیا قزوب الصاکروئلوا قالطا هیسک ضرفنمو سوبعور سرو سقنلا ثخ یا عشب لجز لاسق رونیوا
 قلوا عبماعط هانی (عشللاو) هدیشزوب هعاضف (معاتسلا) نيا نسباع ئا عشب e لاش هلوارلوک |

 هنس اعم تلکراط هبوص هردو اعشپ ناصا ذا عب ازا بابلا نماهتبوذعاشب مابحطلا عشب لاش ردا |

 ۱ هکر بکر و رولوا عنبرارف هدنفارطا هلغلوا نیفشاط رد هردوص ءاناب ب قیاضت اذا یداولا عشب بلای ریلیعتیم ۱ 1

 (ةعشبلا) اعرذ مرد, هر قاض ادا مالا نالف عسب لاعب ردا عتسیم هنسانعم قند بارآق قاطیفاط هد هدامرت

 عنصت (عشت) نالا ةرشکی اةعشب بخ لابشروتلوا قالطا هج اغاو هب هلت قوج یوکود هدانزو هخحزف |
 رد هنن سا نغم تلبا دح هزمدب ولنعان» ی هنیسبنرب (عیاشتنالا) ردیدآ و دلبر هدنرابد یخ هلیبقےچف هدننزو

 اعصب هعضب لاقي رد هنسانعم كلتا عج ابن وکس مادام نخ كلاب عصب امشب هدع اذآ هعشیتسا لا
 كج ها لوشحصبو لاسادا هربغو 9 حصب لافي رد هنسانعم كلبا نالیشو هعجباذا لا بالام

 هنغلارا كغمرپ هوا باب سو هوا مد هرکی چ هیلقا نفانوصندن ناه کروند هدقزخوص قچ هراطو
 هدنس هدام جت کت ردعاستا هنظ هنطقل نوعچا (نوعصبا) رونید هک ایا ه دنیزو عججا (عصبالا) ولید

 | هرادقهرب ند هجا ؟ هلی سک قلنا مصیلآ عصیلا)ندّبیبسنا قلوا دیک هلفلوا هنساسنعم عج عصب نکل یدنلوارکد
 ناتفج :بو زیض ندنكب فش تعصب هلص كا (عضبل) هم لیلا نم عصب یضعلاتقپ روید

 هجزآ هجزآ ندنرابید لریق هدسنزو لعفت (مصتلا )یهنلوارک ذ هکر ولوا عج ندنظفل عش و رویش هر
 نالواباوض هدنول لوق یلعزعشلا لوصا نف دلیلق رلیلف عادا قرعلا حص :لاقب رد هنس انعم قهعچ بو زاص رت

 كیلاثلا بالا نم افضب همضب لای یوتیوب هان ات وكس كداضو تحض كناب (عضبلا) تقوا هلام وجم داض
 هعطق اذأ ملا عضب لاقت دداا قل هراپ هک هکیناو هقشا ذا, هعضب لا قبر دهنسانعم قهزاینو هت طفاذا
 كلناعاجو اهج ور اذا ةأرملا عضب لاقبرولوا كلاب ەنچرف عي هنعضب كنوناخ هکر ذلمعتسهنیماننعب جوزتو
 هتل ذآ مالکنایععضتب لافیرد هنسسانعم كمعا ناب هنسنرو اهمعاجاذا ةأرمل ا عضب لاقي ريل متم هن سانام
 rem ولم پوپل ندنرابب هل رلکیزکی شابزوکو نوین اذآ مالکلا ع عضب ا مزال دنس انعم قلوا نیبمو

 رك دذ يسا رد هنتساسنعم قماق هیوصو ضیفیالو ر هل ق زابص اذآ عمادلا عضب لاقب رويل تسع نيسان ذم
 لاتق (عاضبلاو) هدننزو هعافم (ذعضابلا) هعطق اذا هعضإ لافي ردهنسانعم لمسک ییهنسنرب خدو (میضبتلا)
 نایب هلیرسک ك نەز( عاضبالا» اهعماجاذا اماضیو ةعضابش !عمضاپ ل اتقي دهنمانعم كلبا ع اچ هدستتزو
 ینسنر واهج و هزاذا لا مضبا لامة ردهنسانعمكلب ام | وتو هل هن ادا مالک اطخضبا لاقیرد هتسابنعمتایا

 ۱ هاورااذآ االفءام اع ضبا لاقي ر د هتسانعم قمر دناقو هعاضب :هلعجاذا *یشلا عضبالاسفب رد هسا نع كنا هلامرمس

 قلو ناب هلا فاش نایب یزوسوتو هامش اذا سما نغ ةف هعضبا لا شدن انعم كمربو ین اش باوج هاوسو

 لایا كلا مف هدشزو ادوعق (عوضپلا) ااش اا هب اذا مالکلا عضبا لا یدینایق

 تلالمندنا هب راذ هلکماطا لانتماکآ ۱ بو دنارما هلا هنتشیو دمدآرو ههض اذا. تافل بابلا قم اغوضإ مالکان

 عوښب وا هنم کلخدف هاعش اف * شب هت انا هنن تعرب لوقتردهنینانعم قلواضراعیتلاح قغناضوا دون

 ۱ مضبلا) ت تورا ادابو اتوشبوااەشب الا ره نم چبا لوت یف دیاد قلق یک ضب: دايكت: كلاب عاظبو
 (یصخهلو) ةتداأغ ثىدح هنمو هب اهنا فو :حراشلا لاق روید هج فست .دوخاب دهن ساغ عاج اهلی اب |
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 اشرب TNE روند همدآیوخدبو روسنید هیسکقج ازستنقایو قلصت نوذوانیونو یربا یدوجو
 کر آ وضرب هدنندن ةماعلا اندا هلن رسک كباب ( عاشر قلخا ""ییسلا اذکو فاج منم جوها يا عشرو
 رم مدآرب هدنسزو دوعف (عورلاو) هدننزو هحاسعم ( ةعاربنا) ar ET نیدیا

 قللوا لماکو مات هدفصو ره کٹ لیضفو لاج لوق ىلع قلوا دنلب سو قاف هنلاثماو بابا هدفاصوا
 1 رام هاضماقاناذا لوالاو عب ازلاو سماطاباسبلانم اغو ربودعارب عرب و عربو لحرا عرب لاقب ردهنیسانعم

 | لّوالا بالا نم اعوزب هبحاصعزب لاقي ندهنساسنعم قلوابلاغ عو ربو لانجو ةلیضف لکی موا هریعو
 | ةو شوا قالطا هب هنن لزوک عرابو ردبعربییمردفسصو ندلوایاضعم « عرال): هبلغاذا
 دنع خار لاب رو لوا قالظا:ةي هنسن ۍزږا تباسغب: ( عزرالا )ليج یا عراب رما لایش
 | ةي ةأرمالاغب زوتید هنوت اغ نالوا لاثمالا ةف ذ هدتساکو لقعو هدتج المو نسح ا (ةعيرتلا)
 هدنمم هدننزو هرع (هعر) ردیدآ نضحر ندنلاعا رامذ هدنیهدننزوا ع نف (عزبلا) لقعلاو لا لاجل دیار يا

 1 کر ذ قشاو تندد لورخ هلق كا عورآ ردندآ خاطر هد هما هدننزویفز (عرب) ردیدآ هبحاتر

 1 / | هدنس 4 اهر رج ییبفاکاردیعسا یس هقان لاب وچ منیر ا نیضح نیدیبعو ر دلکداج یرسکك ابرد هبباعص

 | هیطع نایلوا باو یساطعا هت رزوا مدارب هدتنزو لعفن (ع"ریتلا) ندشلیا قالطا ع ورب هب ۱ جارا نب لن
 | لضفتاذا اطعلابنالف عزبتلاف رولوا شما تعارب رامظا دنکناک اب وکریلبهتسمهنسا فوم كالنانابسجا
 | اعزبتم هلعف لاقي رونلوا قالطا ةمدآ نیلش همدا نیلشسا هلان هکر دف دارو ارهو هدننزو Cie عزبتلار هیلع بجالاع

 1 | هلزوب كناوسن هد تنزو روفصع (ع وقربلاو) هدننزو بدنج (عقربلاو) هدننزو ذغنق هلفاق عقرلار اع وطنمیا
 1 دنوکرب هد فنزو ذننق عقرب و رارابب زو بواب لهن نکلا ید كياود ضعب رود هب ي هع یرلقدنتوط
 : | ءاب و یکیراشاب كنفرح ءاب شازاب هلطخ ثلث تک اب سیا توش ید را

 | ردوب قروص هکر ولوا لکشیکنا رّودمیکینزح ءاه هدنتلآو هدننسواو بولواول هدیشک جن وزوا یکی س یم دیش,
 E | هزوبزم تقو هکر دیعما ك نیک نالب رغاچ هغلغاصو ردیدآوصر هدندروب زیغونب عقرو ۱ 3 د

 ]لک اردو هدننزو دوفصج ع وقرو رک ساک رد هنلسالنغم عقرب نالوا هدننزو جر زو ردقالطا صوصخ
 ۱ | زد هیانعموت هد هلبا هبت یاب هک هتن دب دند یا ع وقر ع اوج لاق رونید :هغلحا "] دیدش ردیشلک هدننزو قوفصب

 ۱ | ندقلنویأمهبا هی * هغقر و اهاتا عقربلاسلا اذا اهعقر لا رد هثساتعم كمل هج هدننزو هحرحد (ةعقزنلا)

 |: اتما ىم وا هلکننکد هنعلارا راتلو تند کب هخقر و انوب ًامراصیا ہنی مقرب نالف نولوقن راردنا هباک
 3 ۱ ONE ROTO (عقربتا) هنذا نیب اهب هبضاذا امم اجاق مقر لا ردلعتسم

 ` | یکلوایأریلعو درد لوق یلعیندپ هدتنزو ذننق ( عقربلاو) هدشنزو جربز( میلاد تەق رنا لاس
 1 هنوبق لوش هدننژو هخرح دم (ةعفرلا) رد هکر بز هدنفرط تسوا كماش هدننزو ذفنَق (عقرتکر)ردیسا تکلف

 أ ۱۳۳6۵ RS ارا ءاضبلایا ةعقربم هاش لاس هلوا ضاس یشاب هکرونلوا قالطا
 ̀ یس هروچ تی رازوکن کل بوبلیا ةطاحا س هرهج نوت تل کروتلوا قالسطا هب هّرغ لوش نالوا هدنس هج

 1 ۱ :یظنب هب اربخ ههجو عیجج هنخا یا هعقربم رغ سرما هجو ف لا رونلواربعتول هګ هنا لا | هلوا شلاق هايس

 ]| هکروستید هنتنیپ رواب هود لوشوریصق یامکرب لجرلاض روند هپ یشکرودوب هدننزو ذننف ( مکرر  داوسق
 و .هدننزوهجرحد (ذهکربلا) ضورالاللا هتبفر لصتالیا عکرب لیصف لاسقب هلوا نسب هرب ینو ندنغل هصقزونه

 | ترد تاو هعرنصاذا هعکرب لاش رد هنساضم قلآچ هی و هعطقاذا هکر لابش زد هنا عم ت
 ۱ ۱ ةینکرلیع طوسو غب را ىلع ماقاذا شسرفلا عکرب لاقب رد هنلشاشعم لعسود هززوا یرزبد بوقلاف هرزوآ قابا

 | هدشزو عوقرا (عوكربلا) عقوادا لجرامکربت لاش ردهنسانعم شود بولیعت هدنبزو حج رخ دب عكربنلا

 نالغوا هزات هدننزو هعارب هلا هج ىاز (هعاربلا) دندشن یا ع وکر عوج لاسقب روند هغلجآ كمك ردیف دارو

 نام ةعازب مالغلا عز لاش ردندنفصو ادا زور هتناببكحراش ردهنسانعمقلواولتح المولتساکو لتفارظ

 یوم روشد هن الغوا دشرو جلو فب رظ رز دفصو هدننزو ریما (عیزربل) اک اهل اش رظراصاذا سماما

 ناکاذا میزب مالغ لاش رونلوا قالطا هن الضوا نالواردیا ملکنا امین هسا ویا بای ًالضاو رد 9

 عیزو قنل فیفخ یا عیب مالعلانش رونلوا قالطا هنالغوا هرجو تسج قشارب هشیارهو ییفسالو ماكتب

 ردراث دحعیزب نب مانو نجلادبعنعب زب ور ًاطعلامیزبو یوزخ میز و یبضلاعیزو فک مپ ردنداس
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 عدبلجر لا قیر دو مط ةنم هایاروکذ م فصو ندنعااوناو سا نحا کاب وکر ونلوا قالطاةمدآ غلاب هنجرد ۱
 هدننزو قنعزولکع دب و عادبایراعجب تنظفل ع دب و اض رشوا اعاجسوا اناع ناکاذا كاذوتیش لکی ةيافیا ||

 دوخاب هنسنرپ هد زو هموج (تعودبلاو)هدننزو همارک (تعادبل) هدننزو بنع ردعدب یعجج رد هعدی|یتؤم
 (ةعدلا) اعدنناکاذاسماطابابلانم هغودبو ةعادب لجراو ء شا عدب لاقي ردهنساضعم قلوا عدنهسکرب
 سو هیلع لا ص مرک ین لوق یل« رونوا قالسطا هیعنبن قالوا ثیاح هد ید لاک الادعب هیرسک كا |

 هنناسكحراش هدننزو تنعرولک ع دب نج رونلوآقالطا ااو یا زها نالواثداح هدنید هرکصا دنزاترنضخ
 ناضقن نالواثداح هدنندرمآ هدعب رولوا فلاحهنعون هکر وند هثیش نالواثداح ردمسا ندعادتنا هعدب هروک

 دهاشلصارب هدنعی رش هنسنجوکر دهنسح تعدب ئ زب رد هنوکی یاوب نکک یدلوا لامعتسا نلاغ هد هدانز دوخا ||
 کو و 1 ییامحاندسان طالخا کازهغیلخ هلوا شایا اضتفا تصم هلغلوارادم هننعفد تنهدسفمر دوخا هلو
 نثراع (عودبم) رونلوا قالطا هثستعدو لالضتعد هنلباقمراریدیدهح ابم تعدن و یده تق |
 لجرلاعدب لاقب یدنلوارکذ یس هقالعرد هنساسغم كمرومس هلنبتتف (عادللا) ردیعنا كنسرف ۍضلارارض

 ءشلا عدب لاسقب ردهتساسنعم كلیاادس ندیکی ا هنسننرپ هدتشزو منم (عدبلار نعساذا حارا ثابلا نحاعد |

 اهطبنتسااذ اةیکر اعدب لاقب ردلبعتسم هنسانعم قهرفجوص بوزاقوبق ندیکی و هاشنااذاثلاتلاپایلا نع اغد
 هلت رک ك نەرم (عادبالا) هعدب عع هعدشبالاقب ردهنسانعم كلیا ادیهتسنرب ندیکی اوون( عادشالاا
 ناتیلوایرظنو قسرعاشو هآدنااذا۶نشلا عدا لاش ردهنسانغم كما عاتخاهنسفرب نمسلاثمو ةو ىو

 بولیروب یراوطكنب نعي هلحارو عیدبلاب تا اذارعاشلا حدبا لا قب ردا عتسم هنسانعم كلبا مظق عيادب رعشر
 نالواقداع هک اب وکر دلعتس هنسا نعم قلاق هدنامرد قرهلوا قسغآدوخاب قمسغآ لوف لغ قلا هدلو ||

 علطبالاعادبالا نوكنالوا تعلظوا تبطعو تاک اذالح از تعدبا لاسش ردشلوا هد بقا هلبع اط قنا ندربس
 هدنلومأم ناسحا ندهسکرب مدآرب عادباو یهتناردتغل هدهلترابع بکا زاب عدباهلیس ین لوح کرد حراسش
 هب عظفاذآ نالفنالف ع دبا لا ردلمعتسم هنس انعم ق3 لوذحتو راوخ سانلانیب ینآ هلکمالیا اور شتجاج نکیآ
 ةتعج تعدنا لاقي ردلمعتسم هنساضعم قلوا لطانووغل لییلدو تح كمدآرو هنجا ترش لو لذ خو
 كلنا انو رکش ههجاوملاب كر هدیافارتعا ینغیدلوا ناو یساننو رکش كمدآرب هتناسحا تنسحو تلاطباذا
 هناسخا لع هزکشاذا یفصوب هدصقو یکشبهرب ع دیا لوفت ردندنسانعم لالکناننلوارگو رر عت هستم
 كم دآربو لطبااذا لوهعلا لع هلیلد ع دبا لاقت ردلنتسم هنسانعم ل اطباو ةنانخاب یقنالد کش تنفسی
 تبطعاذا لوهعلا ىلع نالفب عدبا لاقي ردلیغتسمهنساتعم قاق ندنلوب هلغلوا لاله هدلوب تاد کید
 (عادتسالا) ةعدبلا لا هبسناذا ةع دب لاقب ردهتسانعملیا تبسن هتعدبیدآرب ( عيدبتلا) هب اعطقنمیقب و اکر

 تنس لها هسکرا هدشنزو لعفت (ع دبتلا) اعیدب هدعاذا هعدنتسا لاقب ردهنسانعم كلبا ع عيد یهنسئو
 هب وفروف هلیعقف تا همجلاذو كلاب (عذبلا) اعدتملوصتاذانالفع بتلاقي ردهنساسنعم قوا تعد لها نکیا
 عوذنعوهلاش رونبدهیسکش فروق هلغلدوقروف ندهنسئرب (عوذسلا) عزفلایا عذبلاهنمهذخا لاق زونید
 اعذب هعذپ لاقب رد هتساننعم قققروق هب یسکتنهزمه (عادیالاو) هدشنزو منع .(عذلا) غزفمروعذعیا
 لاقب رد هنساتنعم قهالمط بورد رص ی وض یس هلوقم بوک و ییسد عذیو هعرفآاذا هعذناو ثلاثا باسل انه
 نرحنص زدن داسا هدفنزو ریمآ ( عیذی۱روئید عد هدهیلمط نایلبط بوربص لواو ءالارطقاذا نا عدا
 لجرو هان تنزو ذغنق هلباهفلغم یا ( درز ردشعا تیاو ر ندنآ ی راوطاییاندج اردن دحم یتاسارخ عیب
 هعدرو ررابب ندهکو ندلوخزز روق هنت راو تنالپ هکرونید هب ییلکتهلبصتف كلادو كن (ذعدربلاز ردیمسا
 یر ندسرف ناهاش ردکعد لر سا هکر دیس رععیسراف ناد هدرب ردیدآ هدلب رب هدناپن كنسهکلوا ناهبرذآ
 ندارعش زد هدزنابز هد هاهبجلاذ یدبشتلواقالطا هلکلیا عضو هیاروا بولآریسارفاو یتق بو ی
 هکر دیفدا مو هدننزو هعدو هليا هته لاذ (ةعذرلا) ردنداروا یعدربلا دیا ن یکم ندادن دمو ید یی لدغ
 لهسهنو تشرد هکر ونبدهضرا لوش هعذر و ردراب وسنم هنلع كازا ذح ههنهدنناونع یعذرب ر دیس تلکت نالا
 هکر دب ز نئ هدننزو رفعح ( عذر ردزکا ندنماا لامها یدنلوارکذ هکر دیدآ هدلب ر هدناضبرذآو لوا
 قمل تا بونشقار هشیارف د تنزو ع اقنرفا (عادنرالا) ردندارمشوندزربزاغدساو ندنس هلق سوا ندا
 هدشزو حرز ( عشربلاو) هدننزو ساط رقبا ههم نش (عاشربلا) هل دغتسا ادا رمالل غدرا لاشزدهنساتعم
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 | دیک ثدیوصتمر :دقیزض یظتلنیج جا باب و نیم | کیتعاراضعب بح ردشلوا تیاور هلی روبنم ||

 7 ۱ وا یزمرف كپ یتعی كنيرولب ناف هرافا دود هضاخ هيف تنهنلنیانو كن حثنلا) ردشلپارابتعا

 هلیا نیتبت 2 نیتطفن هداروب هلیا جم نیفو هدحوم یاب رود ثب هسردیارومظ هدندعوو هدرلقاذودرک او ۱
 ی عادد د نک وکم دارو ا مدلاریهلاذا جب ر الا بابل | نم ایثن هاتفشتعب لاعب ردطاغ یرزرمس ءایلاو

 نابل هتفش تبلقنااذا عت نالف لاعبو ت تبلعنااذآ هتفشتعدلاش زدهشنانعم كود بولب زود ۱

 لقب ها هدهاتم :ییکرلمطناف بوبالتج ندنن دش هک بوش نارو هيبدان ن وھد هعادود لوش ۱

 ۱ هبینکی زمرفكي هر ر زوازوك. نام ەچو یادو د هذا شنزو زج |( عئبالا) نطق داکییح مدلاانمف عشب تناک اذاهعبا

 e E هدنښنزو ءارج زد ءال ی وم ردلوپقم یملوارهساردلکدربتعم قادودیسلب وا برعلا نیب روسنیډ
 ةه یهو هعثب هناساق لاق .زونید هنا سچ بوموت ز دقلخ یکی شاتەجنرق هدنخوآیتعب ۰ هدنربهغشل كناسل هددنزو

 | حر عثب لاسقب و تیام كامارو هانا ش دد سید ەدەراب هدشزولیعفت (عیشتملا) ةغثللا عضومق هک

 ]| هفج لاسه بمنتسانم ثعمکهلنوکس تیجع ى كلاب ( عجلا) هيف جر سو رمضلا هبشمش هيف ج زحیادا

 اأ ندنفسروق ردیدآشوقرب صوصخ هنب راند زیضم هدننزو درص ( عججم) هعطقاذا تل بالانس اهم فیتبلا

 | نالوا نومك هتندهننتسانعم تمس همق هدننزو هجرح.د هلنتج»لاذو اخ( نعل)..اریکبوندبلروک
 ۱ | نییفن یدنکه کی هبشنزو غنم( عنا .هبعذخک فیسلاب هعطقاذا هعذح لاقب رد هرانهمو د هبعذخ

 | هیچ وصو :اعاهلتقاذا ثلاثلا بابل نماعخ م فن نالف مع لاقن ,ر طلسم هنس انهم كلنا الهو لتف با هصغو
 ]| هات فزنوا صوت ایر اهوامرهطیجاهرفحاذا کر ام لاقي ردلمعتسمهنسابزعم قمزاق ی ویقردق
 | هنسر ی او علبو :هضل رخ ااا هیت هل مش لاقي رد]هعتسم هنس انعم كلی مصنو دن هلیهجو

 اون زار دم تمام ت ارج بو روس هلصرح یبردیپ هنر هببویمردناکید
 دلم مونپپس انعم لب انیدصتیربخ یکیدلب وس كمدار و اماعاه مج لنواهتنارح عباتو

 | ددق ەرى راكب عا ینا پودیا هغلاپم بقل زغوپ يودعیذو .هفدصاذاهربخ ان الف عخ لاسقب ر دبا عطف
 | اقلط»مدعب نولوا عوضوم هیانموب هداموب عاجلا غلب ىح اهعدو لاذ داش عج لاق رد هنسانعءتمردشب ۱

 | نهکاهیا تلخ تاسف پات هلوف هنمو ,یدنلوا لامعتسا ها روپ زم هقالع هدلاعقا نالوا هلهجو هغلابم

 | كيلياژارقا نفح بودباعضاوتو عوضخ هیسکرب هد تنزو دوعق )عا منهمالسا لع اصحاب افلام
 |عبارا بابل نم اعوخب و هجا ع لامباک هل متصخو دل رقا ادا ثلاثلا بابلانم و هاب لاعب رددنسانعم

 [۳ ام یو تولیکح یر ندنکیکنوبت یاب هدففرا هدننزو باک عاجلا
 وایرلکدید كيلبارافوقو كيلنا رادرمو یلبایآننوب یرمشجز ردشلبا عزرب یتسیکیآ مش دی
 ۲ ینه هننبانهناك هفزا»یجیواربو هغامذ جوارب رولوا هدنحا ی هکر ت شاما نابن هلیا كيلبا
 . ۷ ۱ هزبلزانندافف عاحملضاازیز رولواطلخ لوق ةيقرا مع یرج وهو تاعا تاملوم ةنزوک نا وب هک ید نراش

 | اشنا نکیخوب یلالمو هنومن ییهنسنرب هکردهنسانعم عدنبم هدشنزو جی ( (عیدبلا) .دولوا لاب اك یان ك کڏ
 | عاخاۋين وغو نم ثمر ەلوغقم خم | هکر ی تها عدتنسف عیسنا هللاء ایا نموهو ندناد ندا ثادخاو

 || قیحالضفلوا بیا نکل شعب کمر لا لوشو +عابتیم یا عیدبرمالافنروتید هیهنسن شخاوا
 ۱ | تکشالج کیلو هلتف یدتبااذا عیب لبحب لاستی هلو لکو هزکصت دک دلرکآنادیک, بولی زو هلغماتوا

 .4ّواولح لسعلا یدک هماهت نا تیدطا هنمو دیدجیاعیدب فر لاقي نونبد همولط کو هدف دنغا ۱۸ لربع م غ

 | زلواریفتن ئالان نالوا هذدنجا هک دراشمروین هی ةنمولظ لابلبدج ۰ یی دماغن ضرآ هدشدج ول هرخ اول

 | یاد قو هلا كلاب وول دب ی زون .همذآزومم علدن و نوعلوا شاف هثملا هدقدروطرادتنربذوس نکل

 هد زاوا هکر دیتا و ضرب هدف یرقلا یداوو رادیعما حظع یارس وب لب هدرک اد هما لوما ةد نسق

 ژدیدآوصربةدلبخمایهسج هدناش ةدننزو هنیفس (هعند )هی هیت یاب روند ید میدیاکاو زدراورلقلاهرخ
 تدح لوا نعیال وا ناکاذآغد» یش لاقي روند هلن الو شدداحم نیکی عد نالوا لوالي رنک ت ا اب (عدیل دملا

 لانقتارو طب د هلک اذان عبو :لشرا نم لوا ٹک ام یا لتسرلا نم اعدبتنک ام لف یادت هلوقهنمو را ا لاف ا
 | ك داغ هک ابوکروناوا قالطاهندب نوفاوطهناو راش ملو| ثادخا یکی دنن ناسنا عون کاب وک رت یا ع دب لجر
 !تباق هدفاضوا یس ةلوقماتفار رمو تیعاجسو مغول یا عجب لاش ردندخ هامانعاوط هداز ندادب ر

 جست خوب یوم

 ه>رد
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 یدیا عی ژو TON هی جی مزا و دشلبا تیمی تباور ندنراترضحب هنع هللا وا
 تانهروسکو ا ح احا هک تن ردهاکج ندننوص تكمدآ نالواهدزوا كمف ۵ هلفلکنو لع هرم لزنمهارکم (عاعآ

 لاق كوَساذاناک مالتسلا هیلعوهو هلاوسلاتیدحق > ی ءاجدقو هژباءاته یانا عهعه صا ردهیاکح ن ندنوص |

 عولآموه لاقي رونید هیولد هد تن زو لب رطم ( علو الاو) هدنن زو نون عون اللا ًاقتبیا عو ھت
 (مقالا) نونا یا علوالاه لاهروند ةكلولد ردتیما تا: مک او ةد نن زو لكف( علوالا] خلوالار ی ۱

 لدهداش لوشردنغ) لبن اراهرمهو هدننزو هعله( فعمالاو) هدننزو عله لف له دد شم نمو یزسک كنهزبه

 هزوکه ثناسكحراش ۶ : شیوع تا ر ىلع دحا لک عب اس ناکاذا هعم او :عمنالج ر لانه هلو از دیا تعبت کا ۱

 غعاوه لافب رونلواق ةالطا هغواق لا طهعع اوت Re هع یف )اهن او ندا .كعمیآ نظا

 هکر ونید همدا نالوآ دلقم ه رخنآ یحدهدنتمخ بهذنو ناڈو ین ناریغنم ماعطلا حلا نالا عت ئا ةعماو

 ثقخلا یادعماو عمانالفلاقب ردنرابنعندهنک ندا حباب ر قیهذمونید ناهرلیصتالب ون هرالو زکفالب ||

 هتك هلکمالسب هحوبا نتعنض دوخا ود مهیلشیا تفتصهز هلغعاساوا قم هتتطوصح تعنصو هتیدشاتنلا

 سال عمان! ادوةعنصریض ىف ددرتمیا" ةعم او عما لجر لاقي زونلوقالطا هدهعدآنالوا | د دم ندنزجوبدماب |

 د١ لخر لاقب هژواردنا؟تیعیتو تبعم هساناماد هلغمالوا ما لجر دوش دوخ هکرونلوا قالسطا همدآ نالوارد ۱

 و تفصو لوف لغ زيد ذعَما ما سب لو فطو هیاونسن هع او سالا عانا لو ناکاذا 2 ةا |

 ةع اراصاذا عمأتساو لجرا عنات لاقي ردهنسانعم قلوا هعما هكر هدننزولاعفتسا ( عاتيتسالاو) هدنن زو لعفت | ٠
 ناتلوا ذاا Et تع ( عتبلاو) هتک كاتو شزتنک كاب (عتبلا) ءابلا لنصف ۱
 علا برش لاش روند هرجن هلی رن ڪک كلاب دوخأن روش ه نشرب مزوا لوق لتعرویدهنینی وقولماوف ۱ و

 زوشد هسهدا ٣ نوزوا رسک كند عتو را سنا تنعلا ةلالتس وهوا تلا لتنعلا ذيب ئا عتبلاو

 . توب قدااوا هی ER جودو Bs هلنینعف ف لار لیفت غج 2 . خو اب

 نا فلادیدش I ۷ زا مشو دىلغا عشب لاش ا توب رکجو FATES ی ناش ا |

 خطا هيف ن راوی اقع لوعت) زدهنتنانعم كمروکهیدوخ یر نتسفشناط ییشارب هکر ئ لم لصاولاو |

 اتش زددعتیومرونشد هناویخنو زوایوس قرهاوا کج کوک ننویب ردفصو هدننزو فک( مْلا) ( فود |

 دلوا دیدشو نینم ی:زارپ قان واوئلا هک وی هعداو هندچ لوشو اهزرغم ةدشعم قنعلالب وطیا متتنیرف |
 عسر لاشب رونشید هوضع نوخلوط هدننزو مججا (غجالار اول او لصافلا دیدشب یا جی لسیو دیچ لا

 ملات وجون ردهنسانع:للبسک و دعایبتاذال والا بابلانم اعوش ضرالاقمتنلاه رذهننانعم قمه ایا هدننزو |

 ىف كزاب (مسلا عطعن ادامشنا لاقت رو هاتم عاطمنایدو هد شنزو لاعفنا (عابنالا) عطقنأذاهنم |

 هز "اذا افلا تابلا نهاعتب ذينلا عت لاق رد هنسانعم كليا نام" ابواب روک تنين راک دید خب هانوکسكلاتو

 گن وعصجاو نومنک 3 )وا رک ناما نوا تنفس مبل کرم ذکر« توساق اش یر

 عانا هنطد) نوعجبا هدبحوا اتو نیعج تاعاستا نوعتنا نوعصبآ نوننکا نوحجب لک وقبج لا

 دامردق وب ی رلسترت هرکضندنس هلکنوعچا دوخا هرزواروک مبین روسنلوا رک.نهدنیفغ كنآنانههلذلوا

 کد هزوکهن را راسه دعب بودیاداریا نالوا وبسم ندنیس هدام عج هرکضندنسهلک لک نامه ی
 دقت هنسهداهمت عتب کوبسم ندنسدامعصب و هرلبقا نالوا غوصم E منکان نکل ردطونم هک هدارا كتر دنا

 نم مچیاردشلباه !هراکح هلتیرابع ءاعجزادلاو . عججارصفلا نبا نډب نیع:«ارفماهاو ردرابنخ كل

 بلح: هدنظمل نچ ا هیوتسردناو ويتم زوک اه ىلا نیا هدنراذلکر مجو ناغجا نکیل رادهرزوا تبناح

 نو نبی ناو .نعجااسولج اول ف وفا هیلع ءان ردلوقو نالوا هو ردشابازیوجتخد ۱

(2 
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 ۱ دوع3(عوتبلا) لی كناب رد مت یعججو ءاغت نوم رو ةه دآ دیدشو ىوقاىزلر ۳ لاو لی | 3

 | هلیادلاثم یا یه نکآ بویلب ادییقت هلی هیقوف یاتقوت یشانندنبه و هدنناک ما طب داع نا تعال اےک دعاضو

 | رد هلیصف كنینانو ىع كل هدنعوججب عت عصب عنكم ج ءاسنلاث أج لابقو ردغذ وتم هک هدارا عدقتیککیدلیا
 موقرم بیت رتهز زواروکه مهخو هحرکر دهدننزو ءار هدنتس هلج ءاعس ءاعصا ECA انابشو
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 سس حس = سس
 | هظکت لاش زد هنسانعم لمردوباو ادیدش عاجاذا لوالابابلانم اطکن لجراازنکت لايق رد هنسانعم
 | هلعک | اذا هطظکنو هظکتا لایقیردهنساننعمتامردوبا هدرانوب (غیکتتلاوز هلبرمسک ك هزه ظاکبالا  هلچااذا
 ۱ ۹ ار اتهرسعاذا هتچاج ظکت لاق زدهنسانعم كيا كشهربج بودلجوک ی شیا كنذسکر طظینکتو

 لو یونلااذا هرما هيلع کلان رد هنس انعم قلوا زرا بجو قشالوط بوقحندنلوب هتامرب هدننزو لعفت
 لاقپ رذهتساسنعم قالوبتب وعصو تادشیلاج هد وغورفسو لخت اذاهیلع طظکتتلاقب رد هنساسنعم كليا تنضو
 هدلبرب هدنسهکلوا نع هلیعض واو (فطاحو) اولا لس ی ضف لفسلا قلاح تدتشااذا لسجرا ظکت
 لینوکس لر همج*نیشو یت واو (ظشولا) رونلو تبسناک | هطاحو فالخ رونبدیخدهطاحا ردیمسا ضراردوخا

 بابلانم اطشو سآفلاظشو لاق رد هنسانعم ققوص قوج نوحا.قمان وا ناص نولهراط یکیلد كنهتْلا
 | نطق نمک اذا مظعلاظشو لاس درد هنتسانعم قزق ینسهجرابرب ندککو دنع اهیرخب قیضادایاثلا

 | موقلاظشو لوفت ردهنسانعم قلوا هج هلی هلن ارت دعب نم بولوا قحال ٥ هرشک موقرب ثعاج هخرادقمر و

I۱ ینرارکد هد شننو لعافت (ظش تتاوتاو) هدشنزو وب لیلقواضعم اوزاضف  

 آهو شو و عمعابنايا نالف طظیشو نموه لاق رۈېذەيەفدخو ا هدننزوزام| شول ایل

 ندارتونداروش بویلوا نددسنحاولصاو هفالحایا هظیشو نم نخ لوقت روسدآ هن ,رادها نني هنفالح

 هنیدچآو رانو تولوا تن بول یج كظبشو راانعموب هروکهننایكحراش روند ۾ فن قرد شکر

 | تکیکلصا هکدوتید هنسهرا كبکق شموب یرلکدید كلترکو قادرطق هدننزو هنیفس (هظبشولا) زود ذطخیشو
 | هطاوقو قاضج قیربقو میصلا مظعلاف ةدایز نوکت مظع ةعطقیا ذظبشو تلك ۱لوفتزو وا ةدنجوا
 | ج دقلم بعشب بشخ ةع طقیهو ةظیشوب حدقلا بعش لاقي رونید هنسهراب جافا یزلکدتباداک ینسهاوقم
 ظعولا) عیفوش> یا مم دوق هطشو مهلامی ن نود هزل هسک نالوا ليجد هنغ ةنغلارا تعا جز بولوا ناک و

 اوث قچ هد دحو یتبلق هیسکرب هدشنزو هزم ةظعوملاو) هدننزو هدع (ةظعلاو) هلیئوکس كنيعو یضفلواو
 | اظعو هطعو لاقي رونلوا بیعت كم كمرو توکواو كنا عصنودنب جة شات كلبا مکن مالک باد هرافعو

 ]| لوبق یظعو هدنب نو لاختفا (ظاستالا) باقعلاو باوثلا نمهبلق نیلیامهرکذاذا یناثلا بابلا نم هظعومو ةظعو
 بوزوا هينکرب هکر دنغل هدنظهلذقو هلبنوکس كخاقو یتخفلواو_ ظقولا_ظعن اف هظعو لاقن راجهنتبسانعم كليا
 مادهرزوا هنسنرو هدقواذا یاثلابابلانم اظقو هظفو لاش ردهنتسانعم ابا لحولوا تودیادرخ قمادنا

 لاق :ردهنسانعم قهاصتهرب نوروآ هیسکر و تو هیلع ماداذا رمالا لع ظقو لاق ردهنتسانعم قلو ا تانو

 كتوکل وش ظقوو رد قلوا هما هلم ءاسط نالواباوص هدنون دوخان طو: .یتعع لومجلا ىلع هسأرق طظقو

 هد زو ته (ظبقولا) هوا عمو رتکتم بوفآوصقوچ هل ندرانآهلغلوایرل,دنقآ ندنفارطا هکرونید هضوخ
 ضوهنلاییعریتبال تبثمیا ظبقو لحر لا روشد هناونا شعاسصیهر نابلواقرد هماقو تکر ح ند ندنرب

 تموادم هیهتسنراو هعفداذا یاسللا بابلا نم اظکو هظکو لاقي رده انعم كنا عفدهدننزو ظقو (ظنونا)
 ردهنسانعم تموادم دوز هدننزو هلعاتفم (ةظکاونا) هیلع مواداذا رمالا ىلع ظکو لاق ردهنسانعم قلق
 قشیلقشالوطو"ققازرابخ وق ن دنا وی صوص خرب هدسنزو لعفت (طظکوتنا) مواداذرمالا لع ظک او لا
 هغلقناب واردمسا اعف قظةبلا)ءايلا لدن ضف یلاصن هنوعب نجف یوثلا اذا هرما ظکوت لاقیردهنسانعم
 قوا هدننزو حرف [ظفیلاو) هدنیزو همارک ( هظا-فبلا) .مونلا ضیقن يهو هظقیلاو مونلا ف كلاسناام لوقت روید
 ندوم وا تای ماندضعد لاو ساخ ا باب ۱۳ نماظس و هام طب ۳ لح لا طم لا ردهنسانعم قلوا

 لاق ردلبعتسه هنسانعم قمه دشغق یس هلوقم لحلو لا خو هللا یا ظفینسافهتظفا لوقت ردهنتسانعم مو
 هدننزو نارکس (ناظعیلاو) هدننزو فک (ظقیلاو)هدننزو سد (اظقبلا) توضاذا ىلا لالا لقا

 ناصرب هلاصتف (ناضعلا وبا هدننزو یرکسرولید یلظش هدشنؤمرولک ظاقنا یراعجرونید همدآ قنایواردرلفصو |
 قدرنا واهل رر سک كل نبه (طاقالاو) هدننزو ليفت ظبقتلا لا دین هتک رف سر دو رد هک ییباتیو |
 لوالاوةر خالا قلد او نل اهو هنا هزوعب س و ناقوالا نملوالا دلل مازن همن یا هظمباو هظقب لاقت ردهنسانع» |

 | واج بلا لاد ده دز ا نیهلا باب ۴ 1

 ۱ يلع ماما ردیعبات ع دوخان عسا دن زوز دنقل ارعا ڈر ڻدنس هلق نادمه هدننزورب ز ها ه هشلددیا (منا ءا (مناوذ)

 یعد



 ب
 نتت 1۳ بسم ۱

 هایش ما هتفشپ ظعلا" اسب د ر یو قزهزج سس یک یلضیصن |

 ظلاراضاذاسرفلا ظلا لاش ردهنساینعم قلوا ظلاتا هدشزو رارجا (ظاطلالا) امهستوضممیزخالا

 راصاداظاملت لحجر لاس هیلوا نارقر و میاد هدننبل درفرب هکر وتسد هیسک لوش هد نزور امس (طااتلار

 ةراثرت یا ةظاملت ةًأرها لا ووضد هنروعوکهواب قاشکی ولزوسقوخهلباه (فطاملتلا) دحا دوم ىلع تشال
 ضد رح یا ةظعال لحر لاش زود هیسک نر سموغوص هکر دبولقم نذرت هلک همت (ننتعملا» هراذهم

 هط ال نءاظول هظولب ةظال لای یدنلوا یک هکر د هنس انعم ظ ال هلن وکس كلواوو یتفتمال (ظوللا» سا
 اهتبرمضداص#دیاظوللا هر ض یل اتم ٩ لود" هبیعتعاق نرم کرد كح هد اب رمط هد ان زو ریتم ظوللا

 ترذدعد ادا حا ابطبا تطاشلا لاننا رد هنسانن» قمل وا رذعت ل وصح جد (ظاتلالاژ طوسب وا

 كءرکو جبو دیاروز نوا قمی بقا رووپ « ددننزو هظحالم (ةطظحاسآ) صف
 تابن لکبو نلاح هاتف (ظشفاژ اهم لمطيل ةوقلاماهخ انتسا اذا ةقانلا لسع | س ا

 اط تد لزا طشملاس رد هنلسانخمقعاب نکش هدرخ ناشنلوا رنعت قیکولا هلقعسلاب هنسهلوقم یاد جاغآو

 كتروسبون ةوطهنیربیزوب ت كرلقلس واو یسهنه هدقلخدق عزطحاوا لوشلا سماذاعبارلا باسیلانم

 کز د هلنتعفوا یوکس كنیشو يف كم (طظشلا) ی رخالا هتاب ر تباصااذآ لج اظ فم لاكش ووهنساتتعم ۱
 رهظاذا روب نا باسلا نهاظشم واظشم ةب دلا تظشم لاقل رد هنا نع كمر ول بةر مش ط ندنرازا یرلوکس
 | رونید هنکح هراب بانو کیت کد قوق نالا هلن وكس كنیش ظشمو اهم نم امصع
 نذ هسكرو ر اذإ لوالا بالا نماظشم"دلبلاظشملاتقب ردهنسا عم قم اق هدنآ بودا رابتخا یریوب ظشهو ||

 نیتیقو قیف هداج هلب رشک يا مشل ا) انیشهنهاذخآ اذا االف ذغشم لاش ردلبعتسم هنسانعم قل هتشنر
 ید كيم عفا دش اة ذم ىد تلخ دلوقت اب هل هکر ونیدهنکجەراپ جافا هدرخ هدنزرطنکیت یرلکدند |

 ندهظام هنسا نعد تقزالمردشعل و!قالطا هلغلوا قشاس ىىى وادار HET هلدیدش كابو

 هلغلوا هر شه دنر لک وزلو ایر توربو ك خا ٌءادو رب هدنراغاط ةا سهکر وند هتحاغآ یران ناب . لوق لع رد زوخ ام

 زجشمانیطراو نود جد لازغلا مدونیوخالامد زود ذو راد یزلکددیافشادرفیکا "مو رونلوا صم

 طم هتف طح لوقت هسا عف كلنا شازرتبو مولا رولوا ردبصم ظعو روش هپ هراصع رک
 رذةنسانفم قلوا قلا دندشو هدنکو طظیلضکر دیفدارمو هدشنزو هظاطف عةظاظملا) هتلاذآ لوالاباسلانم
 تو وة هری نوجما لملکج یتوطر كحاغآ شاد لر سکته (ظاظما۱) ةط اظف یا بظاظم هيف لاق
 [ذ املا لذلهتضرعوهنودن باهذتعف وتی الط زاد وغلا تطذنما لوقت رد هنس اقنع ىل وا ران ەنەم زوق

 هتظظام لوقت ںد دن سانعم ثالبا هعصاختو هبعزانم بولوا ریکرش هنب ر یرب هدننزو لانق ( ظا او هدننزو ةلعافم
 لوسقت ردونتتسالنعف كالا تسزالللم اس ویئلوا ج ندهنسنرو هتعزانو هترراش یا ا ظالمو ةهطاسم
 | یهنساباوط اقا ذا موقلا ام لاقي ردهنسانع» تشک سهناسلءهننزو لعافت طاَملا هتمزالاذآ مصذل!تظل ام
 نونلال تنبض هكیداذا "یشلا ظمطملاقی ردهنسانه«قسهقلاخ هکر دنفدارمو هدننزو هضعضم (هظبطل از

 ثایتلاطشن لایق ندهنسنانعم قعچ یورپ و جوا ندنعش ر غآ بورا یربونهتابین هددنزو دوعق (ظوتنلا)
 ی هنسنرب هدنشزو خنک« فعلا ضرالا عدصبنیح وداع لوا هتعورا نم تسناذا لوالا تابلا نم اتظوشت

 هلن و هدشنزو طغو (ةضعنلا) ةشالتخا ق عرسااذآ :bs لا ظشن لاق ردهنسانعم قغف رلتعرس

 تابلا نم اظوعنو اظعتو اظعن هرکءذ دفعت لاق ردهنیتسانفم لک هماوقیرک ذ كمدآرب هدننزو دوعو 5 (ظومنلاو)

 دواواهزوا ماوقرکد اشاد زار د| سوعنب رف هدینانون هکر ددا تلعب ءابطالا نير ظوعت هکریدجیزنم ماقاذا لوالا

 كندهرمه ظاصنالا ظعللا جم ینلایا ظوعانلا برش لاب زومشید هبیّوقم یعریو ماوق « هرکد د.(ظوعانلا)
 قو بوخآ نجف ادو قیشلاامهالعاذا ةارلاو لحرلاظعنا لا ردهتساضح قلا تلاع تون هل شیک
 هتطقو ةرماهءابح تقفاذا طلا تظعنا لا-قب رذیافیلبواناویخ شچنوکی کا هکر دل خس هننمانعم
 [فنعتلا) تظعنا نع ما دلا تظعتنا لقب ردفدازم هدینات یاسضعم هلباظ اعنا هدننزول اعتفا (طابعتالا)یرخا
 هلنبتمتف (ننکلا)ردیدآ نظب رب (ظعانولن) قنشیا طظعل رخ لاش روشد هچرف ول اهنشاكي هدننزو فتکا

 هتلن لوقت روند هغلابح هدننزو هدعسم (ةطظکلاو) هاتف (تدنکلاو) هلینوکس كفاکو ضف كون (ظکتااو)
 نچ لب هلنیتعف طنکنو هنسانعم باستشو هل روند هکموناو دهش بیا مط او ةظکتاو لنکتلاو عا

 ا تست
 ںیم م سس



 حب

 ۱ [ دهها دنن همدآرب یخ دو هدشز و لیعفت ( مرني اهناسل ,تحرخا اذا جلا تظمب لاعتبار لع تم ۱

 ظملا لاتش ر دل غتسهمنسابنهم كلبا زدهو هابت نحن كمدآریو اعیرسم هخی هح طادا. ؟مشلا ظقلا لاش ||

OFA 

 | لی ارم اتو سک وتار نیا لاسطظوم#لو ناوهشصی رح یا ةظولو ظوم لو ظل
 ۱ روکس تاافو یتد فذ كمال ظفر ناهرطیا ظا 2ل لجر لاق روثدهیسکنزفالهدوهس ةيلتنزو نشاط رقطظامعلا

 سوز هک اب وکر دایی تھ هنسانعم كلواو ه طنادا مالکلابطفل لاسعب رانا نر یزوشاب وکه کر یلتیهتننم

 | توخروبو رسوص غب ءایعاواشطع ادوهح یا هماج ظنلدقو ءا نولوش و تاماذا الف طفل ل افتر دنا یز

 | نود هردتسن شم ۲ هدننزوریها (ظیفللاوز(طوفللا رونلوا دارا هدلحم تكهبدیدلک هدلاحینیدلوا هدناعورفو

 | یالواهدنچیاروناوا قالطا یاب رد ثظفالا ۲ ملک لجرادففلت مانونسجنو 7 مد بنز لعفت ظفاتلا
 ةضفاللا بکر لایرونلوا قالتطا ید:ظفالقر هوا لع یی هفرعم رقت زعلا یفرحو ؛نو ید 1۰ همش

 كنخواطبوبلا لک ینیدنکب بؤروش ويد هل زا-تنمیزاهادرونلوا قالنطا نور فالو ضهلا یا ذظفالو
 بو لمح ندنفسر وف ی هناداربز رونلوا قالطا هش وق نیلع هر رغآ نسی روابو نوكيا لباا قلا هلت ةا

 هدف دلرغاج هغ اص نکرروط بوز وتکشب وک کر وٹلوآ قالطا هنویق لوشو ردیاب هنرفا كنسي روا

 | ینالواهدنخارونلوا [قالطا هیابند هظفالورولوا دارمیرب ره ڭنهروكدم اع ند هظفال یءدنل وق ةطفال نما
 یاب یو ةظافللا یمر لاق ر و تنهش نالبت [:ندرغا هدشنزو هما (ذطاغلا) نوھ دلبحرط هزرخآ
 ۳ لای هو تاك مظافللا) هاش یا هتظافلال" اقئام لات وونلوا قالطا هبنسهیفب ك هنسنرورفلانم

 ۱ هلینوکس كنو نف كمال (ظمللار رد دزنا ز هد هله ردیدآ وصرب هدندروب دابا ونو هسایتغم لق
 وإلا بالا نم اطال تج را ظل ل ا قور د هنضمانعم قمر دشا ا نسهیع ماتعط؛نالق هدنزا شوك رغا ها لد

 :قاداد كندنسنويلوفلغ قالب تؤلبس ۍزلقادود بورقجییلذ هرکصن دبرتشو لک او ظامللا هناسلپ عیتن ادا
 | قودنومطلا عیلتواهتفشه حنان حب رخ اذا لسجراا غ لامبارد اا هاب نوجا كليب

 | هدشزو همان( ةظاعللا) هاظعا ادا هیت نقل لا نوی لینا هنساسنعم كما هن هحزآ هسکرو

 | هدنشنزو لعفت (لیرلتلا) هبف ین ماعطلا ةيقي:یا هيف نم هظالی قلا لاقت روید هپ ةبعِب ماعط نالق هدنغا

 ۱ هتساتعم ئابا مالنمالب بورفح قلد نالو ظلانعع انعم لجرلا لمل لاشردفدارم هدلوایانعمیکا لاا

 ۱ نويد ةي قالدادزپ هداشنزو باصع (طابللا) هاطعااذا هقخ نم انالف ظل لاسقیردلمعتسمدنسانعكامرو
 ۱ كيه ضمالملا ها تن فر طب هقاذ دا اظاتل هش لاش روند هخغاد هلبحوالدو هقو دن ۶ سیا ظال لام لاق

 ۱ مدار و هتفش لعامل ا ل عج اذا ةظملالاق رزد هنسانعم یمردشانب د وص نچ هدا د هنغادو د كندا 4 ۳ كده

 ۱ !هتل اخه قخوقوط لوفثو نو قنص یز ر واظیعءالما ذاهیلع رظابا اتش ر دل عمون انه قلق تضفو طظ.ف ر

 | تلآ كنآ ضعب هلتبتعقف (زفمللاو) هد سنز و هفرغ (ةظمل1) قفص ىا أ رماب تادجسن يظلا لو قت ردل متسع
 | سزفلالاقىرۆنىد هغاقآ نالوا هدنغادود یکیاناعهبویلوا هدنس هرهح لوذ لع رود خلفا نالوا هدنغادود

 | عیصالابذخ ایام ردقیآ نما نم فظل نا لاب زولو یی رادقزوج هکرونلوا قالطا هب ینانص نم واو
 | الطمو رونلوا قالطا هضاتت : یک لوپ نالوا هدنرزوا لرب یرلکدید قلیغافو هدنل وکالت یعانادوخاب لا بو

 / ردزوذغندیراتب دلو اخیرا و بکر دمج -زتمرولوا دض هلیساسنعمادیوس هل لا قالطاهکن و هب هطقن ض اخلی
 | طلا سرفلاش د رونیدترا هنالوا ۳۳ تسوا هک هن هکه تن روند هل نالوا قا ینا دود فلا هنوز :زو رجا ظلال

 | کر ید ەركە هرب لح هدیآ مست لس هاب ۽ لوعقمےسا م طتلا) مرافایلعلا تااکناف ةطا یلفسااهدلفخی تناکاا

 مسا(ن تا مسن یا تلا نم هنت الاق ردب رار نالک هزرغآ هدلاع یتیدلوا قشواف كعادود یا دارم

 هزیعبدیق لاش رونید هغملغب هلیمخو قمردشواف بوتاج هنب ربیرب ینرلکجما كنبرللا یکیا كن هود هلیسهبشلعاف
 ردهنسانعمقعا e رضا كياسیهنسن ره تتنزو لاعتفا (ظاتالا) فیطولا س قح هيد نوب ن رنا نهو شا
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 | ت دنرلقلارا قراقادودو ةلفثلا ذا ۶ یفلایطعم ا لاسقی زد هتسانعاغ قعشمراص بولت ناص هبهنمسنرپوه بهذا ذاهقع ۱
a e 

 هجا

 ۳ اساس EE عباز او قافلا بالا نماظفا هب و هظعاو هل لاق ردهتبسانعم قمت ییهنسارب

 ON pe شا ی

 نم جم رک ا

۳۱۹ 

 و تا

 ۰ | تیلاتمانومکینلب قیقد یر رونلوا قالطا دنمزکدو هلو آ رولک هتیغاغاض هلطاشف توت : 1 ییشن وکندنرشآ

 .  ]ظا۷1) هیتفش لوح افیا هظمالسمظل لاتش ردرارب قح هئالب هلنا لد هکر و. دهنس هزوج لر اقا دو هل ضعف

 ] ییکاد | وسروئلوا قالطا هبهطقت هاسنالوا هدکر وب و طقفهتهش ف ضان : وا لفسل اةتلفق ج ف نصاب یا لو هل
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 اک او ناف
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 كيهنبس هژوعمولجروب وهنمانددقو هدرظواهعاذا تل الا باسبلانماییط الهال لاش رد هنساتعم چب ۱ ۴

 موقلا ظا لاقت هم نب انعم كيا تسراع بوش لاج هل هلتدش یدازوانوزوا EES کھا اکمرولوا ردصف | 1

 ةه دلوطره زادك لوك هدننزولرازت (ظكظكتا ( برطباق |دیدش اوسرامو الب وطاومزالاذا اظاظکو هظااکم ۱ ِ

السرارهد هما هم هدیشزو هرغ (هظط)ردیدآ كغاطر هدندږرول ۱ ۱
 (نمتلا) ةة طلبت دعا نمو زدنا ل ۳ یعاتب :ن

 ط
 فول

 لک الادنع طنکظکت وه لاقب رد هنس انعم كل عا ماعط لک | قزهروتوا بولیکید کد نوجاقملبلاق بوشار |
 هتشهدنک,یادننک هغ دردلوط ی وص مولطو هبق ةدتزو هراز نکا ) هنطب التما اک ادعاق بضتشیا |

 هدننزو رمما(طیکیلا) کلا) اللتماو اال میف تییص ال یوتنپنن کاملا لنکطکی لقب ردن انجم لیان د بول ی ِح

 قسغا اعف (ةظلكلا) ریلصق یا ظنعکمو ظاعكء ل جنر لابی رون شید اب یشکرودوب هدسننزو م ۱

 نالوا باوص هلن وب دوخان م هنسابنعم لزفاروشد هغسغآ هدستنزو زن ظلکال) روید نشب ورو كودك ۱

 هددجرد تناهب داو نشا جوکو هد بنزوزنک ظنکل) لئرقایا ظاک الجز لاقي ردقلوا هلا هله ءا ۱

 عاباذا لوالاویناشلا بابلا نمابظنکر شمال اهظنکلاقی ردونس انعماقم :ردلوط هلهودناو او بو دا ارطواهنخوان ۱

 هفرخ ( ةظنكأا) هنفنکی خم نمالا هظنکی لاق رد هن انعم ظنك بت زو لعفت (طننکتا)هالمو هغوهتفشم و هتمشم |

 مال الا )ماللا لس سس اصف هنسانع» هطفضر تی د هخمزد نقص بور دصق هراس طر هنر هدنشنزو ۱
 کا دز« دیک بوغۇق ندندرآ نوا قغوط یبهسکرب لوق لع كلتا موم !E هکر هل بنوکس كنز محو ىف ۱

 و

 (ناظمل اور لینوکس تلاعو نحف كبال طفلا هيللع مشا ذا ى اقتلا نمط ال ل افي ر و هتتم تا لقص |

 ان هدنموهفم كل نکآ لدهیاسنعمو دز زیبا هخرکر دوندساتنفم ققابهليغر وقزوکههنسنر بت ۱

 وع هیلا رظفاذا ثلاشل | بابلا نماناظطوابظم هاو طل اب رولوآ قاب هافتل هعقوح کر دربتعم تاقتا |

 مه ندزوب زم یانعم هدئنزو هلعافم( هطظحتاللا)ردهلب را تعا نیت جیل وا هدنناونعهبنتهینیع هداروب هینیع 0

 هرظن و قالطا هظخنالبزدترابعندکلنا ار طب هندو 2 راز تر صب نوع هک هشیدناورکفتو رولوا نوعا ناو ۱

 هدننزو تاک( خاملا) ( اهرخت و عیاهنیع ظاحب ار ظن لوقتز ولید هنخرروق زوکدننزو بایت نقاد رد |

 قلا ظا و هونبد هراكلب نالي رم هلا ندنرادانق كشوقو زام افت هنوکر رولبصاب هتل كني رازوک كود
 هبا ظا ید یسا هدیشنزو لیعفت (طظیعلتل )ار روت دهن ى :رضوطهب ورتقر هلو ازار هلکلب ندب نشا روکكل:كقوا

 اظیلتو هیبشو رد یا طظبط هلام لقب زد هثسانعه دیشورینقن ةد ارو ریما (ظبحلا) ردفدايع هدلوا یا هم ۱
 قم هلیبقلینه هدلشنزوروبص: ظوط ردشوخ-.تیلا خب یوص هک دپماكنسکرب هکر وصر,دوخابكیوصفورعهرب |

۱ 

 قاضادا ۶ فلات لاعب ردهنسابنعم قلواراطهد هدنس هچرد "یشیاب ةر یرب یمازچا 4 هنسنرپ هدنزو لعفت |

 "خل لجر لا روسنید همدآ منو .دننلکشم ياز اولي وخنیتچب هل دیدشن كنا ظو ین لم كمال (ظللا ”رضتلاو |

 الی درطو هاو همززاذا لوألا بابل نما مظل هظل لاقب هتسسانعم حاط او موز رولو اردصظلو د شمر ىا
 غل یا ظالظل لجر لاقن ردفدا یهدل وا یانعمهلیاظ)هدننزوراثرت (ظالالا)هدرط اذا هظل لا قبر د هن ساتم
 اطا هظا لامب ر ردااتشانعم حال او مور ندوب هدشنزو ريما (ظیطلل) نا اح یاظالظل موب لارونىد هنوکی سا كيو

 لجرلاش روت ذهیسک مره هلیس هدا زي دیف ما رنو زو حاسم (ظاطللا) هقراض لو او همز نا ذااظّیظاو ۱

 ندب وتکمنالب ردنوک هکر دلیعتسم هنسانعم لاسر هلب سک ك مالو یم كيم ( هلم ا) حامل مىا ظا ظالم
 || هلسرا لاق رد ىبم هنکیدلب| تمزالماک ادوخ اب حاحا ههبلا لوس ره ی دام نی دلو | نمط زد ذوخ ام ند ظاظلا
 یگادو مزالادا هللا لاقي ند هنسانعم كد تمزالم ماودلا ىلع هلن سسک, ك: همه (ظاطلالا) هلاسر ىا ةظام

 لیفت طال .ماقااذا ناکلایظلا لا رد هنسانعم كليا تماس سرو ماذا د راما علیا ید لام ردهنسانعم قلوا

 قاب وا بولام ناو بوبادلقهوایریشانندنظابتغاو ثخ طارفا :نالسهدننزو هر (تظلظالاو) هدننزو

 نظافت (تحالقلا» اهظایتخاف نشنم اهسآر تك حو تک صتاذ تظاظلو يلا تططظلت لازد هنساتهم
 هدنیزو طعم ) طفلا اودراطن ادا لینا "الت لاش ردهنسانعم كنك وعوق یدازوانوزوا قتربیرب هدننزو

 غبار جن د( تلخ ملیت و طة نت ئا عام ةن راخ لا ش روس قول وب توزوا ق ورملواولناجولتاو زوم«

 طلا خل لا قب وددنبسانعم قمربص هلبا شید ینا یسولط نغآ نیلکیکولتاهدننزو جارحد (ظامغالاو) هدننزو
 يع «ازاعال(هطومعللاو[ظوفعللاو) هدسننزو رمعح (ظمحللا) مثل الم مظعلا نم هسهتنااذا اطا علو هل

 لجر لاش ردظیناع) تطوملوظماع) ج كظ.ارونید همدآ تسوغوص نالوا یهتشمو صی رحنهتبشره
 سس سس



 زایی نع چ دق منور شرع تاسلا هل چک لنا كفاک ||

۳۳ 
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 ےس م ےس وکم تس س ح ا ف م م ا اا ج

 ور و تهت در دا راسا تجر خیر بواو بن ژل همظتنم تیغ ۱
iP تڃابډ هلباظرق NEعدا كاي رونید نان بتفه وچ اچ سم ی کیا  

 ۰ زدکعد بوسنم هنسهکلوا نم هدشزو نهج (یغرقلاو) هد ننوه رع میلترفلا رقبا

 (ناطرقراو هلن هدننزو رز طنبفوذ لوق لسع (ظرقود) . ردیاع هتاف (بمکن یظرق )
 روتر ندر فیویب هد یف ھارا ردیمما هقنالپز هدنناضق دی زدنا
 ا قید ھت (ظرقلا)ا مرق ینج لاسعتشلا ثاذ هتظ رق لوقتهنسابنعم مطق رد بخل هدنآو
 رپ انشعموپ ناوه دعب داتا داتساذا عنارلا بابلا نم اظرق نالفاظرف لاقن EINE قلوالثان هټدایسو نع

 ع دم ذآ نالوا تاپ لتپ رفتا)ردشنلوا ذخا لر وضت:ۍنیدلوپ تيفو نح مدا نالوا غوبصماب خوبم
 د هجا ذلت الف ظر لامپ نوسلوا لب الطابو نونا هلبا نتج رکن ر چ هن سان اد شباقبو
 | دخا قلب مظالم یکی دستی نیک قحاو د ینب رقم یک کیدلی نیست عدا ها غبصو

 || هبچاسص لک جد غیا جدلا اداب افااا نباید تارا حدم هدننزو,لعاسفت (ظراقتلا) :ردشفلوا |
 || خلفا حقا اقىن تاۋاب ودبل كلج وکه یفسکرب هتک, كوز طاستدآ |

 ریس دزو فرخ تل ا)نولوا انو یواو ننیارک ساک دیفدازموهدننزو طرق طول :هیلع
 .زدن دیردق هبعولط كنب كني ز دلیل متن تدنعولط رکو ندشقو نتایلغ تارا گوید هنماکنهضااخو
 خاص 2 وه ظا ق هباننقا لوقت رد ظویقو ظاښقا یعمج ردقج هلوا یرابآزوفو
 هدناک رب دموب توی اش لا ظیق فان طاق لوفتهنشانع» قلوا یتا بیک |

۳ 

 غدت (یَ) ضیا ظویقوالنابقو بابا لا قپ:دترابع ند مایا یم لایک |
 ۳ مد ۱اتلقبق بابوا اذا ناکلات ملا دتیق لاق رد هش ماخما تللبا تداقا.هدزنرب هدنماکهظیق دوب |

 یو دن لتختار فيفا افك فا لا هطبق لات ند هنتنسانعچ تالیا.تیافک دنبموم طیف ۱
 اطبق ة (لتیا) ا اغ ماو تاقا اذا ناکلاب مولا قنادی وړ هنمناتعم كلبا مارآ هدب هپ تام |
 لو ریو هم هطیقل اس نونیدرهناکم كاج هديا تنماقا,هدنلصفدنرق دان اكم مسا هدننزو دغم |
 د بونا ظبق هتل یاب حیضبقل): هلو ارو لاق قې ەلۆا لشی وهزانردقهنمان یعمو رفیق |
 تا طیف یالخ)ردیدآ خضوطر هاف نهر (ظایقا) رابه | ناذول نب یظیفو بلا عینادا یلفیقیدج | ۱
 |!ضرخ داد صف :یلاسعت هوعب جگر دیننج هیجان هدنبیق هابجوذ هدنج مدت و نابح |
 ظر قدرا انی اک هیتر ع ظرک لا ردهنساعمن أ

 : ۱ 7 شهروک نشنپزک هدیننتٍه شوک یاهو ھن نک كفوا: هدنیننزو هفرخ (هطرکا|
 ۱ لس اکو رس لس هاش كنا بنو ریسک فاک تضکل |
 اد احر دا قج هیمآ قولویص یدعب ماسعط هدننزو طح (طکلا) دوبنید هتخزو چر نالواثیداج |
 تفتت سنا نح الیاف لول همان نا اینک, لملهننکلاقب ندنبیانع» ققارغوا بالا |
 enja دنمورفو نما ەچەن ىچە[ نضن بزلص اب ننمیدنکه دیدشروهارولوا |
 لای زدینشانجم قوا اما «دننزولاهتخا طظ اطنک الا تپنعرجف زوم ال هتفپبدقراضاذا فک |
 السا طی لانقب نیلی نسم .هنسانفم كلکراط بوشعصیرجم هلغاوانیشانط ی وصلیسو نکا | |

 ae تیا چب بوصاب یدآر شبا جوکرب هیج رف کا ظکب اور اتکا ) کت یقاضاذا |
 | ةدهجو ۱ یا اظانیکمالاهنفک اشو دوخ ام ندنسانغمءالتما:ردهنسانعت |
 || همذآ شمارغوا هود هتل شبا نقاب بو غم ةظطكل او )خوشك اولا هنوزم (ظیتنکل |
 دل اکیا لقب رد نباح بو تش هو باک فتا زند |

 e رو موس جویی چپ سد

 لام

 . | عانناو تاج دکنآیوروشوذ بقا تندر دندباهص) یظرقلاددعس) نیم یا یلنرقو یلغرق شیک ل اغپ اتباع
 ح ۱ ارخائاد هني وابد نم هرزوا روک چو جو نظر لا ناورم)رد هفاضا ثعاب یی

1 
 0 ا

 ۱ | و تم مدو باقم تیپ اغم ار اظیقهاوماقزاذل ناکلاب موقلاظاق لا |[ ,
 o 2 هانناماکهتنردهنمسب انهم تشک هنتقو, ظبف ن هلا يعم ربلکد یز دیضم هلع انفجاری زار دذاش |
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 ةشةح نش رکبو نولا قز 2 3 PETE ةکرایدسلنا دا یو دو لوق | ۱

 هنننفر بوکس كونو شف ك نيغ ظنغلا) یهتنارد قم هتسن هیاطنخ بفصو ها هظلغمزداهعنحب ننشیم 1
 نالا بالا نم اظنغ یمالا»هظنغ لاش ردونیماتفج تالیا لانهم بوروشود هتفشمو تلج فلل هداب زی ۱

 تارا یا طظنفلاب | ورکم لازال لاش ر درام هدف روتتد ههودناو تب رکی ماد ظنغو هیلع قشوا شوم | ۱
 هکلهلا ىلع فرشا اذا نالف ظنغ لاقب ردهتساتعم قمراو هنساهجنود مولوا هدننحو مت تنادشو مزاللا مچ س

 ]| عضو هرب نوا قلوب عین بول ند تنجاغا هلیمتلانص هک زونید هتغروق امرخ لوش هادنزو زما (
 شحاف یا ناتیظنغلعب ر اش ر روند هیسک سا پو نامر اذ رفز لذ هلیرسکل نیغ 0

 هدنشنزو اعم( اتنلا) لضتع نعع هب :رظنخ لاق یفدنلوا رک هکر دیف ار مو هدتزو هیظنع تبلت طب
 هرم كيلع قبل ىا هیت حلف كيظاتنع کل لعق لاق غو ارد هلي نام تفشمو تنضورخ هد 4
 اد کن وعمد هنلواو هلتزوتنو ت بخ دوخ ای ادشا لوق للتسع بضغو مش دخت تب هرس 1

 رولوا قلنغراتط بولوا دم هلر هد که کن دار نالوا ادال ءدنوود نادار تالف مد یسیردناصه
 هدشاوهواهنضفااذ| اط هظاغ لاق رووا لاتر قرفلوا مینو ات یار ۱

 (طاتغالا رد هنر نایذا ندعش نوع نر رم نط ردندیهاشا طظغو فود تاشلا هو هلو او هروتسوا

 زوهنسنلا شم تم رنک ات ید و تست ی یو ۹

 1 تظیعت"لاقت و دره اما یاب وب یر ین تم

 كالا تاغا

 كننغ(طابفلا) AS ET ةن اتش بت کا مغازه نامش را

 قعد كرظا غل نم هيئت لع كاظابغ لایق و كلظالغ تلادلعخ لاستب ردهنسانف تضغَو ُ بحت لر رشک : ۱

 | نالا طالع دزو قس( علا ءافلا ق تو ی دنا: نوا تاغا یژخادعب ةج شیوا

 ] ظف لمیر لاف رونو ر تەق ارب وختو ذرت رک وند نبك ولو نوت و اهرم بولوا نادانو:شازناتواۇ خە
iرولوآردصمظفو عاتب طب ظف مملوقو مالکیلا خفن ایل 3۳ ین  

 هر عادا لوالا تابلو اف اطا خف لانش رد دن اند كا توقف ییوض هبنکشا یزاکدیدل
 | ةف وجد هات r طظیلخو "ظففسکرب هم نبك کناف ؟ظاحظفلاو) لبق تلاو مظاضلا) 4و ۱

 | هکروشنیب ەت وص كن هنکشاهود هنن ؛ظاظعلا ٠ طف ناک انا عنازا بابلا نم اظاظفو ةظاظف لا |
 لقب ودةنش نیم ها خطف دوب طا فتا هجا

 | كنا متظاظفلا) روستلد هنسنم كنروع لوق لع كلام ذ زۇما (ظیطقلا» هننرمشوآ نبش لا

 ۱ اع هنلایضرا ةشیاع لوقهتمو يک هرابصع, اجرا نم یار لار هر هات ام

 ضط یوریو هعطقو ةغظنىا هللا ةنعأ نم نطاتلمف تناق هبلتصف تئاو كابا نمل هل نکلو كسا ناو
 اظاوفراظوف طوف نالغ ماف لاق ردهنهانعمكلوا ءتننرو تاوغ فاوملاو)هدننزو وفا وغلا | و
 هو دوعق /ظوبفلاو] هنا تخش نانتیناوز هدینزوهداونعش ناو بنلاو) * هد تاو خب قافا

 | هتاف لافیو تاهاذآ اظوفو ااو اهنوظبفو ۱ تاضزخ زن رقب الف اف لاقت هنساع كلوا

 نالحور خیارخآ سفن قو دوتلو لایعتسا" ئدهتپو مزال هدنروصوت الا نور خوشا یا
 ۱ قردلوانراقم هنظفل هسفنیسم ام ظافوش اکو ایذید زاضعب و داد ارق كغ تاتو ەش: ۳ ندهیاک |
 هدرون زم یانعمهش هی ظ هل هشة یتس«دامنطافو رولوا ۱ لمعتسم هگزناوتما لک رانا نه کبری لوا است |

 فا قاالسس-_"بطف: هلوماندیاهظوفو هدف ناح لاتسيو یلناوا رک مدد نباو لات
 | بقا اونلوا تغابد لارا ېک مالب کز و شد منش هاتماس لول خار لس دات لا

iat leیگ ر ضم نوچ" آ شیفلتوطوا لرصم زدندتغون نالیغم اوا نو زد بتن اضع کلش  
 ا5اف ڭمرىصتەقو AAA وا مسل رو اوز ةلا a درولوا عوف جاقرب وارد جافا لاا ھتو
 ندنس هلق هع لبس ەن هیت (ناسطراغلا) روشند احدا ص روش واد رغ دوخ ام طار كنجناغاظزق قواقلا)

 تونو دناظراق دن انرآقلا بوی وات ال لفلا هنمو رونلواقالطاهرادسک مان مه ن ماعو هاش نررگذ |

 | بوقج ةكمروشود طرف روی زمزههنسانسنا یا ینا ژاکت سا

xand 



org 

 ۰ ۳۲۷۳۲۳۳۳ ظاظعا ذ هلعح اذا ما لا ردتسانعم |ا

 : ا كنەلىكر و هکرعاذا* شااظکعلاقب زد ەنسا بغت قوا ییهنستربو دسیح اذان بالا نمالنکعهظکع لقب |
 |( انار رض مالع جو مرهقاذاانالفظکع لاف ردهنسانتعم قلقروپقمو لیلذینآ بو یا در نیس هزت لدا
 3 ]جناح داغ یوبو"نورخافتیا نوظکا فک اجت موقلا لا ردهنساسنعم كعشدب یا رعف هدتنزو ی

 نشاط هل هلضف هکودیمارازانرب , هدننزو بآ ارغ (ظاکع) اعتاحتو الداحاذا اظکامت لاق ندهنسانعم بمس

pew:ییرکیبولپ روق وتب رغ هدعقلا یذهنسرهب یدنارازاب مظعر برعلانیب یدیازولبروق هدار هت عقاو  | 
 هدشانمو هر عاش( یحی ظک اع بر یب بودیاعمخت برع ر فاو نق ندقافآ و راطقا دیدیا رولوا رابع تبدخ نوک |

 عفت (طظک تار دب وسنم هبهموقرم قوس یظاکع عدا ردو ید هيمن هجو یدیا رل ږدپاتاهابمو رخ فتا
 د5 شنو رسمن یوتلاذاهرما ظکعت لاسفب ردهنسانعم ملت دشو كلجوکب وناز زامچ یشیا كمدآرت هدننزو |

 | لاتو دعبوهرغشتتشااذ ا:نالفظکت لاق ردهننبانعغ ق لوا دندشو اتضح بزبازوا ینارغوزفس اسکو
 || مهروما نورظنب اوسحتاذا مولا ظکعت لاقم زد سا نم قاب هت اشک یر ات اصر روا بودبافق وتهدزار
 || كنهسکربو هفرصاذاهتجاح نعهظکع لابقت زدهنساتعم تلبا لب وضو فرلص نددتیلبصمیمزآر )ظیکمماا)

 ۱ كىا هلام اغوا نخ هتسار و :اهدکناذا هتحاح ظکع لاش نذهنسانعم قفردنلت رص نودلجوک شنا

 بوکج اپ رج هداذایقخ كار هدننزو هلعاشح, (ةظكاعملا) يف غلاناذا ءاضیالا فظکع لاقب ردهتسانعم
 ۴ ۳ a وز هطنکرزووا هدننزوتما شاكملا هلطماذا كاع لانش ندهنتسانهم نه یاضم كلير تو قوع

 | یاوسرو هشت لخت شان ندنتش هکر و ید هبسکر رش لوش هد تنزو ناوقنع (ناوظنعلا )ریصقیا طظیکع
 ۱ روشی هرحان نالوار روشو د هشیرب یرب بودیا دابسفا ننطسانو .میسمریرشیا ناوظنع لجر لاق هلواردیا
 ۱ درس اس ورم زور تفواروش نالوا ندنساع رم هود ناو ظنوا. رغم رخ اس ئا ناوظنع لحر لاش

 | !مهنفظلاو دون ا کباب ناننلوار یت ناغوحخ لوق لعردا ادب نطبعجو هبلبایعز قوخییآ

 رودیا لاسرا قزالوا نبوساج دف رط یرلنشود یسپدنکی یلسخ یس هلیبقردبقل كنەناک نتضوع
 | تاو نع هاکلبا :باونیچ ود لوا كفن مدقرب ند هناوظنعوب بولکناب هنس هیاس هدقدراو هنناپروب زم تاب مانا
 |۳3 لانضعمت یکیل وا یکیا هلیاناوضنع هلی مک نیع ..(ناتیظنعلا) , یدلوآبقلم هلبا
 ج3 واتفلنوجو فاج شحاف ید ناب ظنغ لغب لاقب :روتبد هبسکیوکیش خب ناب زدب قلصت یدوجو
 ۱ و و (فیظنعلا) هلّوایا باسشلانایظنعیف هلعف لا روند

 ۳ لتعم یبتناو قا كن دامو تلکرتوبشاو اتق امالکهععسا اذا: یظنع لاسقب ردهنیشانعم
 | بجا نينلا لبس صفا است هومب زین ردشلبا چ رصت یتعیدلواداز كننزت هیوبساو ز اردقملوا
 | ای تطعن ایر ههر اچ نایاسنیقكيا ةه هيس هبط لعافعس او :هلیسهذ لوعفمینآ (ظفطفلا

 | قالوا نوغوب هدسننزو بنع (ظلغلاو) ود هاک .تطالعلاوا هبال لب راک نیغ الا نایبلغلا

 | بوشلنبلاق نیک او قر اضیناشلاو نما ا بالا نم ااغ ةظالغو ةلماغ وخلا ظلغ لاقي ردهنانعم
 | قالتلاو) هزار (ظبلفلا) بلا جزخاذ بسا تلتلف لاقي ردلنعتس ةنساخب قم یزد
 |عضارا:لاقب وونیدآ؛ر, تشردولتن روش هل قفل ظا رواد هیفبت هدنکو نیلافردرافضو هد نو بازع

 لا رفاینل اظلنغا قاتل زذ هنس اناج كا هرب ظیلغ ولتنوشخ هل اینک نشه دخالغالا) نیا دظاخ
 فلفل رد هک بارش ةن طبل لوف ییسع ند هنساتعم یانو بلخ ییدنسنژوآ للا

 اقا لاقزد هنسا نعم كب وش زوس تشردوادرش :هیفسکر و كلذکارتشاوا اظیلغا هدجوادا
 خرخاذا هتل تظلغتسا لاله زدهنسانعم [قنهخیماهناق توشلنیلاق نیک اچو ,طظالفتلا» هنینخاذا

 ۱ ككاو نداری هسلکلبا ةع ظیلغ قن تسترو ةيوض هبوخ تخرخو تطلفو تندن تلکس ىيا ااف |

 | هات ززا هظلاغما (ةظلاغلاو) هلی ر هلك غا ةا ةلا) 112 ظاغا هءاوش هلرتاا هظلختسا لاتقۇ ةن سالام
 هد زو هلع (ةضاغملا ةندلآ)-ةؤا دعیا ةظلاغمو ةطاغ انجب لال وب ردلب*تنپمهنسانعم توا دعو تموضحخ

 که دیعوم هنس واک زد هودیشید نالوا هدننیام لزاب هل دین ق قو ههذجزوتاو هفحزوتا هکر دیناد دغ دېش
 نیبام نوم» راو ةغذخ:نوثالثو ةقح نولالث یو ةظلخملا ةيدلاهبف :زاب لاسقب هلوایرادبلو هدنزانط؛بولوا
 Seem دی 2 جی ی یخدالدج ماماردشلبا میسقت ان الثاهروک هنیهذم هلغلوا یففاش فلم هکر یدحراش اهملکاهساع لزا یلا تین

 سوسیس



 | نولک فشن نیتشلاوفا PIT ءاهفع هبیشخ یهو دیطاطظش ءاعولا لخدا لو بقت راراتچ هنر هن ۲

 علل نولو ینقشمیا ظیطش دوع لاستیرونید هپ هتختو هنس هراب جاغ شم زاپ هدننزو ربما.(ظیظشلالا
 تورد لاق کوچ یعسف قاچ وخ هدننزو هل راز ( ةطشظشلا) دودشم یا طبطش قلاوخلاسعب رود هلاوج

 مع مظفشلا) وبلا لوبلاق ةت لعفیا مالعلا ةطظطظشرظنا ل وقتا دهنسانعم تیمی یزمکوم یردگرچ
 هدننزو ریما هژفاق (ظیشلا) لهم هقاداو ءاجبیا اظ طظ فما ءاچ لاشیروتید هسک لک هماوق یزکد هددشزو

 ردهنسانخم كل غم لینوکس لیمو یخ ك نيش فعل غیناسعم ر اف زون ذهمدآ نکنوکو الام هزرخق تیافب

 قرهیفراو هنس هجود جاطاو فنعو-البلق البلق هزشااذا ۶ مسلط لاتص ندهتسایینعم قلا هچزا < 1۴ ۱

 هاک هینکر و فلا نود اک چو هصتسااا ةلنعس لاسقنارد هن شان كلتا ارغاو كب نخ هب هثسنرب ی اهننکو ۳۹
 مالکی هلاقاذا دعایی زدوخ ًاهندنساسنعم طلخ ۳۸ رد هنا عف ڭم ق وسرازوس قیوولند اکو ال

 لاق « دوش هننسوروطو هتننبرقوبتغاط ةدننزو ساک ظانشلاوژ هدنبرو هذفنق (هوظنشلا) هدشپ ان

 ارم لایشرونید هتروعیوخ دیه کتتش نایظتتلا)مب زكي للا ة: تک ئا میا ظانش اذ ملات فنو

 ولید هناا شدا قاننضصژبمنوتت هدننزو باک (طاوشلو) هدنسبزو بارغ (ظاوشلا) قلل فیس :یانایظنش ۱
 اھو رانا ناخندوهوا هيف ناخذ ال تمل یا زاننم ظاوش ژب ناک لانش روتید هننرا ره هلینب تب كشنآلوقلع ۱

 لاق رو شد هکلیادایرفو دفمرقیحو اهرح یا سل وش یقرجا لوقت رونلوا قالطادنترارح تاشنوکو |
 البکولس هنآربو- همدار و لغلا هبشیاظاوشلا قنذخا لوقت رونلواقالطا هغارتسوصكيو جاسبضلایاظاوشلاانرهام |

 .ناطیش(نانفیشلا) ات اتفاقا او انت لاقت ردهتسبانعم تاعفکو س مادتنزو لضافت (ظواشنلا )رد هنسانعم ةمتابقم |

 یتسربلود هله نو رب ناتنبس هرطاخو مرعو ندنلعفولوق هکرونید هیسکیفنلادیدشو رص مول وخ نیتج هبتتزو |
 شهاقو جاضاهلا دزو ظبغ (دنیسلا) سفیلادیدشلاقلذطا کشلایانانظبش لجر لابقب_هینلوا نك

 : : كن هجم یار قف (كنیع علا :نعلا

 اتش ولااذآ نضرالاب ان الف عل ان ندهنتسانعم قاصد هر بوروآ ییهتسکو عو , طظعو یهتناردصوصخب هنوز ۳ 1

 بولاص هوا یرب خر وق ندنتلفنو تعد لاک هادو دعصاذا لیطباین.,تتعطع لاقب:وددنسانعع قمشچدغاطو ۱
 هلاقوت اهمفن نمقیطف تشمو هند تک کوج اقا: هنا دلا تالغهلضعالاقن ردهنشسانعم كعزوب قاد هدانا

 هنج وت هلوک با هدنون نع ةیناسلال وا مم باوصلاوا كسفن یضواو نیصوتال یا 48 یظعطهنو نییظال
 ردلخاداکتم ءاب و هاقونول جو ندظعو یظعنال الو ردناطخ هوت اخو ږوب م لشو یادنلوا

 مزا ئرک ناشف اجزا کرزلرا دخ ائ ند ەطع ءا هلرعص كنات ىظءظەتاتبائ | !رولوا كجدلبق تعصاو رب

 رد هلسانعم قمرصا نیفسکرب ءدننزو هلعافم (تظاعلا) زدیناتهج نالوا باوصو و لوا تاعدردپلکدعالع
 اظل ادیدشاوحو اکا ذا موقلاظاع ل اقب رد هنسا شعم كش دیاشاونص هلت دش كي و :هضاعاذا نط اج لاسقب
 او راحو اوحو اكا ذا اظاظعو ةظاعماوط اعلاسش زد هسا شعم كايا شاوص هلت دش کار یتدوو ةادننزو لاتتق |
 امله تان لوقت زودی اتق مو اتابع وتتش نتالولهننکیس هلی ك تبع [ةظعلا) ةمشم اا پفاوقالو ادندش ||

 ارغوا ه هتفشمو تنادیش هدکنج ییهسکرت هل نم دره نیمار انقفنمو اهتدشیا برا ةع |

 ىقەسفزو .ةظلحاذاأ ءیلنلادمش لاقي ردآهننسابتعم قمردشراقو هعنم | ادا |لوالابابلا نماظمش هظعس لانش

 | نون دهن کوک دو ق كتا كاد انشو رو لکیتطانش جج. كز هو طنش 2العا یا هطانشو لب ةوضنش ق دص |

oa 

 | ظیشن ةیففش لزانق نم ىد ن .تظافلوقت ,ندهنتسانعم قاب سلخ نانلوارعن نیقیقو قق ندنسهلوقم

 | اسناد! اظباشن لاقب ردهنلسانعم متکوس کو دنفما رند تر جوان اد شل یا ۱

rk |د عنوان تاک ماذا والا خرا لا اقع ترفل قالق  WET?۱  
 تنحودزد ینو هنا رضا لول هتد دیدش یکن اعزو ب درجن طع هاو ممرض اهنا شید صحن کرد

 تولب رو ةر طرت وديك ره بویقک یژخوط هناشد قوا هدننزو ناز (ظاعطحلاو) هنوز قلم ۱

 | ندسنصخ هدکننک هلنک ققروقو یوتلاو هیضحف شعترا اذا مسهسلا ظعطظع لاند هنس انچ مز ق عام |

 داحو عج رو تاق نع صا اذا نابل طه لاسقب زدم هتسه هنشمانم كمر و ناب هبناجر هلتعجر بولقا

 س

 ]| ةا کلا ما لح الض ةبتسان کیا مقتسانودساف یکو رک ر هدرکسفن یدنکن نان سیا اد هلن

 : کین یدنکه لب هلیاره هنو اس اکی ناس نوناخ یاانعمننب نده نانظعوهغبقرتواناش 2 هظت تللذزک]



 و

e 

 | ےھقرفاذام وغلا 4ظط لاشرد هنس انعم قعنعاط سان دور هډ زو لیعفت (دنیظشنلا) , هنیهيا 1

 یرک مد آرب و مهقرفاذا موفلا ظشا لاقب ردنا نعم ققغاط یسان یچدوپ ہہ تک كز ظاطشالا)

orf 

 الو یخ كلاذ ادل ناخ ا * یسلا یا ظؤ عد لحر لاش نوشیذ ہلکی وخ دم دزو ,روفنطع ظوعدلا)ردینبم

 زادص ف ههفدوا هبرتضاذایاعلا بابلا قم اظ اد هظلد لاقبلدهنسانعم قا هنسکوکل وق خلع قمروا هلییوکس
 ۱ .هداشنزو دخ (طلدلاو هدنیزو ربنه ربنه (طادملا) ارسم” ماذا هرس یف ظاد لاس ردهنسانخم كتکبوک هلتحرسو

 3 | قربشقوطوص هدننزو لاعفنا (طظالدنالامفدلا دیدشیا فل ذو جاده ا لاسقب رونیدن هیشک نالوا عفدلا دیدش

 ]| ددهنسانعم كل ارورم هلتعرمن هدننزو ءافتلسا (ءاظتلدالا) عفاداذاءماغلدنالاقب رد هتسانعم قفاقردلنراجو

 3 ارا (ظیلدلا)۰نعناذا مالغلا یظفلدا لاسه زد هن ساب تعم: مر وعو ج یتیم افماذا لجرلا یظالدا لاب

 | باوبنغ عقم یا ظباد نالف لا قبرونید هکنه رسو هز یتوبق نالوا زدنا عفد ندنراوبق لولمیمان هدننزو
 ]| بسنزو یر / یاب هغفاذ اذا اطال د.ةظلاذ لاقي زد ميس نعم عفادم هدننزو پاک ظالدلا» ولما

 _ ]| هئا رتا عاش ن الفلان هزاز اتام هفرطرب پوپتهروطبنسوشرق هنک کنج هکر ونی هرداهبلوش
 ٠ إ 9 کرا نواظو نیلاق نیم هدوک لوق علالجو ۰ هدنور هدننزو یطبح ( ییغنل دلا) ردنا ف هفت الو دّنع

 ]| صف بوروتکلاق یسانامناد هدننزو طارطزمس ( ظامعل ذلا) نیم ظیلغوا عیش یا ییظیلد لج لای زوتپد
 | نو جز )ضمنا عاتو شن ظاعلاد لنز لقب روند ههد | لانهمشوضت رح ندا تم نمو
 یظنل دلار روند هصنع# .نالوادیدشو كب ینا كنس هدوک هدننزو قنلسم ( ىظنلدملا )ون دهبمقاندجوف

 ۱ هکووتید هار كحل هرکی كفوا هل تار «ظعرلا) ءاول اللن تضف هر 4 "واز ظاد هادتبزو

 ۱ ةدتکرو رم نیا امر! كيلر نسكب الف نا لثلا هنمو ند ظاعز | یی رول ترا صر کس هنّیسوا كبآ
 | کهدنلا توزوتوا مدآنالوا لاننضخ هدننعضهتسنرب هکردوب عصا رونلوا بّزض هدنفح هلک نالوا دتنمیضغ
 | قوا یرلکوک را شید نالوا هادا دون اجار نبا تسکش ییطغر+ كقوا.قر هربدشراق وتزود یرب هلنا قوا

 | دادرگ توروس ةن یر یرل تد یشان ندنضخو شخ اکس هسنک ناللف.هلفملوا هش 1 هنب الخدم تانیرلترغ

 | تردقام خرج الا لثلایقو زونلوا داربا هدهوقرم لج هلغلوا ئر تضعو طي لاکن وزب اتبلاج هکر دکید ۱

 | | ظاقرا ىح مدلوا رداق هیلیصع ءاليا يس ودقوب هلطم الفني لبنا ظاعرا یع,تفطعت قحا ذکی لع
 ۱ طظعو (ظعرا) زدکعد مدلبا جرج جو زده پاتنا غازفادارم هک ی دلو فبطعنم بول یک کی لابن |

 | انفعر هل لمجعاذا ثلاقلا بابلا نماظعر مهسااذنعر لاقپ رد هنسانعم كمزودرپ كج رکن رغ مقوا هدننزو

 1 هظعر رمنکاذایهسلا طوری لام رولوا " ترض هژعلوا هنا وم افوا بورق قر كج هربک نرم كقواو

 | ظیعرعلا) انضعر هل لعج اذا سلا ظغرا لاش ردفدارمهدلّوا یاسنعم هلن. ظعر هلن بیک كن هرم (ظامرالا)
 لوت روا اض ,هلغلوا هن ساتنغم تامردوباو یر ئا یلنعرب لازام لومترد هت ساغم قاقرتافو ت تسس |

 وذ ةد نزا [تلعب,لدیفون زدیمراو یت وق هسک ن دیا تیابصا هضرامر هرات فمر و هلال یا هع رال
 ۱ ندهبتسا سن مالخر تودان وا هوا ئر ؛نوحا قفرفح اوك ندرب ینبزاق TN رد هنسابعم قعانیوا

 || هدننزو لعفت (ضعتلا) هلی کن عحاذا دنولا غتر ناشی وا ساب ابا یربل اهكر ادا عیصالا ظعر لابش
 ۱ طظ زت د لاش ردهنساتم كازود تودلرغوط یرلکند تیوبمومم تیام .Al «نکشمالش هک راو هودولکو

 وا "ظش)ا) هيلا نیشلا لتس صف یلاصعت هنوغب نجت عوربف لح هوس يواح یا هربءب لج
 ۱ قشاذا لوالا بابلا نم اظشرمالا هظش لاس رد هتننسانعه كيرب و تعشمو تجز بولک جوک مدار سیار

 ۱ كبدآرو مهدرطوا ےہقرفاذا موفلا "ظش لاش رد هنبسانعم كيا دیعتو درط لوق ىلع قتعاطیمانو هیلع

 ]| .كمروکطظاظش هنس هلوقم ی لجو لاوخ و طظعناذا لجرا ظش لاف رد هنسانعم كلک هماوق یک اظش ی ۳
 ناهنلا ظشی یا لاسقب ونید هنس هیفب زدنوک طشو ظاظشلا هيف لعج ادا ءاعولا طش لاق رد هنسابعم

 ردات النعم تارک طظادخش هنسهلوفم حرخو لاوجو ظعناادا لجرلا طشا لاعب ردهنسانعم لک هماوف

 ریعبلا ظشا لاب رد هنتسانتنعم قعازوا بورك غورب وق هودو ظاظشلا هییف لعجادا اذا ءاجولا طشا لاف |

 | موفلازاط لا هب هنمقارونید ه هنن ق رفتم ردیعچچ كلغیظش یا یزکد هلبخف تیم النشالا) هینذ يما نا
 | ظاظشو٭ضاظش زم قرا نالف٭ لئلا هنمو رپ بما یرغوافورعمر هدننزو باک اف اونا ذااط اشا

rare 

 یب هک بو هی زابوف تالاوحو صا الپ دونی هنس هراب حاکی ناکوجب هوش

e HEEE an mee. ۹ 

 هو
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 قاس حل ) ننسانزاصاذا نالف تنحل اسبر هن انہ« ق موا ولبیصن اب ولع هتک هل شک ی یش ||
 لاس ند هتسسانعم تللبار او شرخ اا عبارلا بالا نم اظفح ۍتلاط تح لاا ردهنسانعمقملقم هل, نس 1

 علف اق ظ ةو هاعراذالالظفج لاقب .ردهنیس انعم:تزوکه وز روک دنس سنرنو هرهظتنننااذا نأ ضلاظفح |

 را طفلا "هلفع "داف هل یا طظفحطا لها نموه لاقي ردلیهتسعهتسانعمقلوا هرزوارصبتو هبت هش : بویلوا

 قالطاهن هک نالوا لک وم هت هنتسفر طفحو نیراع یا فانا ظبنچوه لاتبردراتفص ظذاطاو) هدننزو

 ندنظفح هنیسدزا نداییشا نالو اهداعبو ضرا هود لافثم ديم لك وم یا هيلع طظیفحوه لاعب روتلو

 ۶ شن اهنع تزال طظنیفح هرلاو: لوقن هناش ات ندندنیسانسح ءاجسا:كفح ترضح نایلوا اغوا

 تایزکه نفر ولک هطظفعیو هلی دیدنشت کلام و یعط تناببرولک ظانفحمییلجب كضفاحو ضرالا الو ناول ||
 هابتسش یک وتو قالطا هلب ئ یرغوطو قو نونید هک نالوا ناب کوا لک هیون ظفاح |
 نكد هکر دیمجن لظفاح هلناقف ( طفلا مفت نیبیا طفاع قفررط اتم نوکیا ظفح ندفارحناو |
 لک م هننساضح او طض ءنداپع لانه رولوالطاهننارضح مارک ةکتالم لوش هل انموپ ی دنلوا

 هو هلال مارکلا مهیلع لاسقب روند ید نوظفاخ هرانآ روز دنا دقو طض افسرتردیا لعن نآ هو هلی روا |
 تچ عف لناح (هظیف او هر یک اح (تطفخلا) نتن نه CONT دانعلا لاعا نوصح نتقلا ۱

 ندنرانغ نمکی عفد توله بطخ هرلندنا.بوبلیا لوق تلف هننصوضخ تمرح | كه ارد هنس انغم ینو

 رولوا تنا ند هظفاحم هظیفجو حرا ظفح دنع عو بضعلاو دي ایا 2 طيف او هظقا لها نموه لاقي
 دوخت کسا قلراط هدننزو لاعت فا ظافتجالالردهنشانعم قفاراط هاب زسک کا هزه (ظافحالا)رکذینساک ۱

 یا ظفتحناو هظفحا لاش ردضوصخحم هن ةلاراظو بودلزاط هلک وسزوس ازسانو دب دیسک و لوقللع

 | كلی ذفحو صیضخق نومچسفن یدنکی نسدنرپ مدآرب ظافح او مالکب ال نوکی الوا بضغتف همضغا
 | تنام" كليا "تخوادم هب هی ةي یر هدننزو لغادة ظداحلا )هناهصحخ ادا هسعنل هطعتحا لاق زۆ بقا |

 :ندرانلوا"مزال طرحو "یرا هضلزام قچ هلوا سونا لو هلع بطاواذا یشلا یبع ظفاعب لابی ریلیعتسم |
 || هنع تذا ذا [طاتهختو هلنفاحش ەز ج « فات لاع ررلنعتسم هنسانقم قع روق هلعفدینس هاش للخو زمط 3

 كةت زب ند هکر ر (ظاففسالا) نوسان ادهنج رظفحت لاق ردمنتسانعم قمقالظ هدنزو لعفت (تتفقلازأ
 هدننزو ثاشبشعا (ظاظبقحالا) هذ ن۲ دل اس اذا هاا هظفعتسا لابیقب رد هنا نەم كما بلط ی یظفخ ۱

 قدنلوارکد کر ذقلوا هلنجنالوا باوصذوخأاپ تفت اذا فبما ت ظتاقحا لاین رد هنس اشم تامشتش شال |
 اناعا هرضعاذآ كوالا تاشلا نه ًاظجب ةئ لاق ردنسنعم قمت لوکس لیمو ضف كنا طلا |
 شختافهدشزو"هخن رخ تنا: شاخ یانایظنخلجر لاشه زوښاد هیسک ش اخوا نانزذن هلیرمسک « تاناح |

 ةمجلا ماسال صف شحاافتتیا ةيطظنح یظنخت قه لاقي زد هن سا عم كالي ولس اعات |
 لوالا بالا نم اظخ لخت ظل لاقي رد هنسا نعم قمار غوا هلا مساهل د شت كن دمج م یالظو نتخذ كنا ار
 ۱ هالعا یا سا هوطظنخ ین دعصلاش روند هتسجس كعاظ هدینز هدبنیزو هدفنق(هوظنتطا) لادناوهنطب یخزتسا اذآ ۱

 ژدهنشاضمکكلب | یاوسزو رهتشت نب هښکر هدننزوهحرحد (ٌهیظنطا) ردیفدارمو هدتنزونایظن > (نایظنلا ۱

 یانو“ راها ذه یلفدخ لا قد هنسسا نم كالا رسو له منکر و دابنو هما هب یظنخل لاتقب

 لافت هنوغد نم دسفاو یرغااذا منش یظنخ لاشیودهنساسنعم تل ادابیفا بانی بوروشود هنیرب ئز

 هانالاظادلافب زدهننانع»ق او كوكس از مهو یخفللاد طلا ) لادلا لی سو تعارف
 كمروسو اه زغاذا هح رقلاطأد لاقب ردهنساعم كد بوقصیهراب و + ًالعاذا ثلاثلا بابل انماط

TAظودلا) هظاماذاانالف اد لانه ردهنساتعم كل بانک وطبخ هیسکرب و نعماذا نالفاظدا ] 

 لاقت ردهنسأنتعم كەك توغوقا یدازوا ,نو زوا هل دیدشف كناظو اظو نتف كلاد:لن"دلا دلا) زونشد هتسنک شل وا طف

 لاقت ردهنسانعم ققونص نوت یرکدهجرف هدننزوظعو (نفعدلا)«درطو هلشاذالوالابابلا نماظتد ٌهظدأ
 (فیاظعدلا) اتهفهطعدو هرکی جرفلاظعد لاش وهلکل خدا اذاثلافلاتابلا نم اظعد د ج رفلایهرکذ ظعد ||

 «دهننرژاوا نوزوا نو بویلوا جا وطردقنره روید همدا زویسولنا تنهدوکو روش ەمدارودۇئ ها رتسک ك لاو

 نوش ةخ رف ی رک د یدو ةد زو هحرخ د (ةظہعدلا) لاطولو علما ارثکلا اذگو ربصذیا دناظعدلجبر لا
 هنلب واتتروعیاجرا شننومر گضدحرف هدزاروامف هلخدا اذا جرفلاق « هرکذ ظعد لاس ردهنسس اینم قوص ۱

 سس
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 حس سوسیس
 ۱ ظایعلج ہلا ہہم یاخ E روند هر لا طور دنا (طظاعلار

 1 هبرمبکيج اظل: ءاظاما) ردقلوا هلا همه نالوا باوص دوخا ردیرافدارمو هدننزو طط دیلج نعل او) هدئنزو

 || زاّولجا (ظا ولجالا» ردیجما یملق كنهسک مانلیفطل ان رماعهدنن قسط رق (طاول ا )روشد اف هظیلغ ضرا
 ۲۱ ظافلطآ) ماقتشاو رتسا ادا لجراو ثلا ظّولجا لاقت ردهننسانعم كک بولیکج یرغوط هیمزودرب هدننزو
 || هنفلطا) نفسلا لصیا ظافلجوه لاقت ردتخل هد ها هل مهم یاط روند هنسدتافلق یک هلب رسک ایج
 ظالخا) ربیقتلا قرطاو طويلا اهیصا اذا هیفسلا ظفلح لاقت ر ندهنسانعمقانافلق ی یک هدننزو هحرحد

 یظالطآ) ۍنلکا ناوهشیا ظالج لجرلافب رونیدهیسک نیسغوصندیا اهتشا هبهنسنرههب مسک يج
 ءاقتلسا(ءاظنلحالا) نيبكنملا ظيلغ یا يظنلج لجر لا رونید همدا ناف یک ونکی رازوموا هدننزو یظنبح
 . ]| هیاوه ینراقایا بوناب هرزوا هقراو ابضغ التمااذا لجر لا یظنلجا لاق ردهنتسانعم قلوا بضغو هدننزو

 ۲ | معطنضا وا هیلجرعفرو قلتسا ادا لجرلا ینلجا لاق ردهنسانعم قاب بونازوا هرزوا نان ا لوق ىلع قمر دلات

 | :ژسقشقا هلب سک كيج (ظاعفبا) ردفدارم هدنرلانعم عومکو هدننزو ظا ندنسا) طسناو هنج ىلع

 ماعطا ماد هلب سک ك بج (فط اغ ا) ظيلغ فاج یا ظاعججلجر لاق روثب دهبسک کیا ظیلغو قلصت ۱
 قجاو نو ظاعنجو روند هیسک ناهناو لوكاوروشىد هیسک یوخدب ندیاادس . قلنعزاط هجوم هرزوا

 قجایا ظاعنجلجر لاسقب و لوک لا اذکو و ماعطلاد نع طه ناکاذاةظاعنج لج ر لات روید هم دآ
 دنههرشو صرح رج هدننزو جرب ز (ظعنطا) رونید همدآ ولقاا هصقو روند هیسکلوک هدشزو لیدنق ظرعتخا)

 | هدننزو بارغ (ظاو) روند هینسک ق جاو رونی هم دآ ول هدوکنوخوب اسییزان قلصت یمادناو روند هرب
 | ربصل!ةلقو رصضل ایا ظاوطا اذهام لاقب رونید هکلیا ادیب یدنقص كاج بودبا قارسربص هدصوصخر
 || ردەوش كم ییورتسقوذ ك هکر وتیدهبنسک و لايق یبباوابق تالون هلبااداو زکه دننزو ها دش (ظا وا)

 ۱ وک خونی عوجو رونیدهبسسک زاغوب س سو یجەدب رعو یب هط اعم یلزوس قوخ هدههم رکورشو

 بلقرن ذهن سنو و روند هیلسک ح ًایص نااغزغاجو هژوازمر و ةنسنرب هیتسکر تودنا لام عجاماد

 | قر هلوا نیبدوخو ریکتو روند هیسءکاوتیی و زجاعو رونید ید هظا وج رونید هیسک ن دیا ادب یسیدنقص
 | اکو شل ف ةبل لاو مالكلاركأا اذکو لاتخلا نهلایا ظاّوج لجر لاقب رونید ةبدآتفایقدبو خلصت
 | لینوکس كواوو ىع كيج (ظولما) یا اربکلااذکو رجال ااذکو روهطلا اذکو و حایصلااذکو عونلا عوجلا
 | هتبشعق لاستخااذا اناظوجو اظوج ظوج لجراا ظاج لاقب ردهنسانعم كروب هلارکتم هلتاف (ناظولاو)
 .هدننزو لیعفت ( طنب وملا) اب هامشا اذا ٌهصغلان ان الفظاح لاق ردەنىسانعم كليا لات در دملباهصخ یدآروا

 | قلوا ثیاسسانعمو یعساذا ظّوجتو لجراا ظّوج لاقب ردهنسانعم كلعا یعسهدسنزو لعفت (دنّوم او
 | انا ظبح لجراا ظاج لاقب ردهنسنانعف كم روب هلبااداو ربکهلناسهق 5 ردیلغا هدانلاتسخ
 || یفمادا هل ظاحلاقب ردهنسانعم كم روب تار هیلکما هلثلفت هلغلوا لوب هدنسهقراو هتشم هتبشمقف لاتخ ااذا

 ۱ یظنیص )اطلس تصفزونبد هعدآ نالوازرو هلبااداو عضو هزارکتم هدننزو دا دش 15 ظایطا) ِ

 1 دو یذدنلوارکذ هد هزه باب هک نروئیدهمدآب ضخر هکر دهنسانفم < طی هلبس هين لعاف مس

 1 ظ اهزبن ی روت دشادا اطا رح سوقلا طارح لاقب ردهنسانع» ناخب بوکحس ۳۳۳و

 ۱ | رولو داتا ندنرلاو نماند هکر دیعسا ورادییاود عونر هدشزو درص ظضحاو هلیعص كەچە داضو

 ا تبصنو بیصتو هرههلبدندشت لازم یاظو یخ كناح ( "طظحا دا )ردورادیرلکدید نالوخ وا ا لزق زف

 ۱ انا صد یا "ظحو نل ها لاش ردصوصخح هبصن نالوا هلتهح رخو لضصف لوق ی عردهنسانفم

 یطاحا یراترنکع جو ظحا قلف عج دج ئا ظحوذ كن الوقت ردهنسانعم تو لضفلاور لا نم ببضنلاب
 (ii یدسلوا لای هرات یرب كناط هلنادندشث یدیا "ظاحا لصا ردهرژوا سا بفزیغ 73 زا

 هظوطفحو ظولفحو ؛طظحو رد هزوا سایفرخیتدوب هک هلی د دشن كناطو یرسک ناحرولک ًاظحو هلیرسک
 هنسانعمقلوا ولت دوخاب ولیصت زولواردضمو رکن ساک کط بظح رواواتفص "ظحو هلبعص ؛لراحرولک

 یظطاو) هدشزو ربها (ظیضطار اغ طح تکی ا عبارلا بابا نمآ اظ رمالاق نالذاب تافظح لوقت

 یا یا ظوظحو "ی ظحو طرطح و > لحر لاس یک ظح رونید همدآ ولتخ و ول صن (ظوظعلاو» ۾ هلتسا یاب |

 (ظاظحالا) ردییسا و عععرب میش هبوراد یرلک دن دربص هدشزو دص ناتار هلنتص (ظ ظل ا) دود

 raman ےس س

 نه



 كلیارظن هلتقد هب هنسسنر م دننزو لیعض .(ضرعتخ ۱) منصام وس یآرف هلعیفرظناذا لعهبلا طح لات
 دون,د سمار هم رح یس پوچ كنيزوک تاجا هارد دا هيلا ظحج لاقیر نی تان ۱ ۱

 لح را ثتبا لاقى رد هنسانعم كمزوس هرکی ریه اتال عا نیس یاطغبظب مالغ لاق دوش ||

 هسلعادا ثلاثلا بابلانم اظ رمالا هظم لاش رد هتسانعم كمر و تفشه تقشهو تلقت هلیس ةهداب ز توصاب |

 هدرطاذا لوالاباسبلا نم ًاظحب ةظج لاقي زد هن شاانعم كلتا درط هلیدیدشت هد د نشم یاظو ف كيج

 ا E ت

 طظ
۹ 

 لاقب روند هتروعیوخدب ناغرغاچ هکر ولو! عابنااکاو هدننزو نایظنش هلي رسک ناظو كنا (نایظتلا) نعساذا

 قمردنآ ی هیثنا جر هلن وکس واو غغ تاب (ظوبل ] ةا حص ق لخلل ا. هرس یا نایظتس نایظتتبةأ ما

 رد هنسانع» كىروم هرکضندقدلقیزاو لیهلاقرعیا نورا فذقاذا نیو ظاب لاش زدهتسانعم ۱
n 

 هنسن لیقث یونعمابقبقح یی هسکرب هل نوکس كناهو یخ كلاب تییا) لازه دعب نمساذا لبرلاطاب لا

 هلحارلاظهم لاقي ردهنسانعم كیا هدنامرد بورادصان هلک اکو كوب رغآ هرات ةعشم ب غلب و هيلع لنو |
 هنفذیذخ ادا انالفظ لاش ردهنسانعم ققوط توبهرواق ینلاقصو قس هکح كن هکر و اهبعناف اهرقوااذا | ۱

 روسنید هنسبنم تالجر لوق ىلع كنروع ثلذک روید هنسبنم كزاویح كکرا هدننزو ضیح .نفیبلا) هتیلو |
 اظوب ظوبطاب ییعع اظس طغسظانلاش یدنلوارکد کردین نما وزرای ر ویب هنچر كنزوعو ۱

 ردهنس نعمقلوا تسس بوشارغآ هلکماوص قوج هلبنوکس كرز ھو تف كيج(ظ 1) ملال سبسصف
 یزوکهکر دهنسانعمنیهلا رم هدننزو باك( ظاأ) لقئاذا ثلاثلا بابلا نقاط اجت ءاملا نم لح زا اجلاش
 هدشنزو دوع (ننوحا) رود هتسیقو هنحوا تنش نورولوا رب مچ ناخ ردفح روقح نالوا لمس

 هنیع ت طخ لاقى ردهنسانعم قلوا كويملوف للعرون وار هبعتزوک هی هح اضرکر د هنا تعد قلوا جاموطزوک

 رد هنسانعمتامروک یترب ناصتنو انف بوقاب هنشيا تاد نلکر و تبع وا هناعم اجر خانا زا با |

ENSط3 نالوا باوص دخ ردینشاباب واف شو وشن د هداروب و  

 یالغواو رتولاب هرط ادا سوقلاظمجچ لا زدهنتسانعم تيبروک شد رک وک یاب هظمح و ردقلوا هنسانغم

 هادی دشاذا مالغلاظمخج لافب رد هبنبسانعم خب توک اقلام لوقیلع قلب یک هنب زرد نرالا نوجگاکود |
 اصبرممادعاذا لخزان مجج لافبارد يناس انهم نک ھن حالی ناک هک اتو ا ریعاا
 (تتلار ربصقلا ین شینماذا لحراظمج لاق رد هنیسانعم كغ < روبهدرخهدرخیکی مک رو كنسکرودو و | ۱

 اهعماجاذا هتیراچ ج لاق ردهنسمانعم كلنا عاجنو هعرصاخا انالفظج لاقب ردهنیسانعم قملاچ هربو |
 اذا لچرا فج لاقت ردهنسانعمقهلیرموب بوروج«هسکرودون و ادعاذآ لجزلا ظج لاقب ندهنسسانعم كو
 رولوا تفض غ جو هظک اذاةصغلاب "هظح لاقب رد دنسانعم كلبا كانرد هليا دصغ یدآربو صفق نجس

 ردهنسانعم كليا نعرفتوربکه رسک كن همه (طاظجالا) میا دظنجلجر لاقب رونید, هیسکی راو یرفوب
 طعج لجر لاش روند هم دا ابق یلکبهو یریایک حب هدننزو ظعو (طظعجا) اتعوربکیاذا نالف نجا لاقب ۱
 ندبا اد قلنفراد هرزوا ماعط اٌعادو هسفنق میظعیا ظعج لجز لات روند ةمذآ سفنلا یطعو مث یا |

 | زدهنسانع كلبا عفد ظعجو ماعطاادنع لی حسب ینلا قلا *یسلایا دنع لجر لاقب روتید هسک :یوخندب || ۰

 لاعب ردەنسانعم كما مف مود دوپ هلب سس كن هنرهش (ظاعجالا) هعفداذا لالا نابل | نخ | اظغح هطظعح لاق |

 زرايج ( ناظعلاو) دناظعا | ترسهاذا لجرلا ظعجلا لاق ردهننسانمنن كنكوسؤجناقو ةعفو إذا هظعجا
 صب رحو لی هدننزو نفنق (ظمعملا) ربصقیا ناظمخو هناظعح لجز لاقت رونید هعدآ رودوب ! ةن ١
 هلة مروط قوح هدښنزو ليتق هلباف (ظیفا) ء هرش نینض یا طبع جش لابع زود .هندآربب نالوا ع انمطو ۱

 قمرذلوط هد زو طفل (طنفطا) ایفتنم ال یتف یا اضیفج تیر لوقت روتید هلوتقم نالوا شمش ی هدوک |

 لاب روئید هنروم لب و هنطاله كنیک ظفحو هالماذا لو باملانم اطعح ءان الاظفج لاعب ردهنشانعم

 لا رد دنشانعم كمشش هل دةمزوط هشال هدننزو ارم (ظاظبقجالا) یلهلایا طفلا هنیفسلا طبر |
 كلوا نابه هد فنزو نئمطم (تفثنعلا ۱ فلالاب تنأطا لوم نط ًافجا لاقي و تخغتنا ادا دل تب افجا
 تولاافش ىلع حجصا اذا نظتفح دو ظفحم لجر لاقب رونلوارببعتلح ولوا هکرونید هصع,نالوا هرزوا
 نود, بسر یی ی کیو كن یلدب هدننزو ساطرق (طظاتلخاو) هدنیزو جرن هلی هل ی احا طلخا

1 



 | اخ نو ةه عطا لول تامعا نفالظرخ هنوز ج خو طور اخره لاب رجهنسپانعم

 || لّوقم یاطرهوه لاسیقی روید همدا ارادلامو_ طا خالو زم یااظره ان انمعطا لوقت ,ردزاخ هداف

 ۱ | ین | فدا جا ققروق هطرهو هلباهرونبد ید هطره هک روئید هنوبف یشید راو هسوقو ||
 | كعشک و هدننزو لعاذت (طراهتا )رونی یهنسن یلاصو ك شوكه دننزو لقص (طربهلا) هدننزو برقرولک طه
 ام قو بو نموماو شرم کر رو هخسرح دف طم :(فطمرهلا) اغناشن | ذااطر اهت لای ندهتسانعم

 ۱ PRE هرل دیسک شلوا كاله هلن (طططهلا) هبف عقواذا هضصرع طمره لاقت لاقت

i 

 ۱ o اععن سس یشماذا لجرلا طهطه لاش رد هنبساتنعف كم روب هلنعرتت هطمطهو

 قه ذعَرسیاذنقههل لقب نونىد هکع وب ك باح هدننخ) نم هانت طقملا) ندراز ور حز صوصح هنفصتآ
 قق زاق هنو قو نطبلا یجرتسلایا ظااه لج ر لانش روتد همدا یراق هلویلس هلي سک كمال معلم
 | قفونهبول دیش هکر دهسا لع هطهل هدننزو هر هطالا) فنلم یا طااه حرز لاش روند هنیکآ
 ۱ | تلیاذخآیب هنسنرپ هد نزو هحزجد (تطبلهتا) ةطملیارخ نم هطله لاتس زوشدهرمخ نابعلوا نیبتو

 | ق لووك كبو یتفكناه[طمعلا) هعجوا هذخااذا ءوشلا طاهلاش ردهنسانعم كليا عجج لوفیلع
 | ندب ظبخو ړظاذا یتا ةسانلا نم اطمه لح زا طب۸ لاسر دەنا شه تن ظو زوج تویی ندلطا

 ۱ ایلیا تک جتهنایلابال هذنلک ادوخ اب هدنلوقو زر دقترغب ه ذخااذا هطمه لاقب ردهنساتعم قلا هلته ینلثاروا

 ۱ لاا ظ هكا قب زد هنسا نعم كلی بصق ۍلاق كمدآ رو ل 3 لاقام لابت ؟۳ذاتیالف طه لا ندهنسابنعم

 ۱ دزو للعفت (طمپشلاو) :هدشزو لاعتفا. (طامهالا) ربشتسالبا ناسختسا نس هیس ءاملاح راش اتصف هذخااذا

 ۱ نعطو مش هتسکرب طاهاو ابصغ هذخااذا هطمجو كالا ليتها ل اب رذهنشابتعم تام بالام تصغ هدرانو

 كلبانتخا هدینزو یخارسد /هطلمهلا) هصفتادا هضرع مها لاش ردهنتساستعف كلبا صفت عطر هلا

 | هکر دقلوا نه نالوا باوص هدن وب لوق نلع هعججوا «خاذا یشلا طلاق ردهنساضعم كليا عجب دوخاب
 | دما تزا) ریمل دم لر هدنس هکلوا مور زد هدزاب ز هدهلپا هز کم ءارو هدننزو لیدنق (طیزمه) یدناوارکذ
 | اوملتصاو اوج ازوقلا دعراهت لابسفت نداهتسانبنعم كمر و ماظن هنیراتعلضم نوکر سا هدشنزو لعافت
 قو طه لازام لقب .ندهنلساتسهم كلبااغوضو دابرفو و هنتفوول رغ اوت طرح (طیهلا) عهزما

 ۱۳ ت 9لا انجاز و اون هذ نرو, تاج طال ةبلحو رمو جاج قیا: طیسو

 طاعاف) ةيتضتااءابلا لب صف یلاسعت هنوعب جت طم ا: تام یف مدقتاک دعابنو ون د قیا طابفو طابهیق
 | «یطوصخحمهنغق تآودروق هلبلیع هدابنز افلا » (طاعایو»۰ هلبنساس هززؤا زقسک كنان طو یال تاک رح کا ||

 ۱ اذن هلمالعا موق یدننکدکدروکیرکسع نشد وان هدید موفر هلکناو دندنظافلازازآو خیز 1

 | یزاروب نم ظفل + د ف نژو هلعافف (هطعابل اور ,هدنشزو لیعفت (طیعبتلاو) هلن رنک هزم (طاعیالا) زدنا
 ۱ الات هوم نخ وا ظاتعف. هل لاقاذا هب طعا و ج خا ظحدا سم ید سد

 هو مرا استان صف فد ae هجا ها ناتا ۳

ESTكن الطلق ر عشقم ندنیب هل رپ اهظنم هدننزو هم اشا هللا  FFF SEE, Eg 

 اقتالا رز هاو ااو نوا دلج دؤنلوا ثبسناکا هلن ضالخ ندنراتلانا نقب ندنراذالحن ؟ زد فون

 ۱ رذهنسانعم مزال هلبس ینب لعاق عم ۱( ظدتول) هذخ هذخااذاةظفتما لان رددنتسانعم قلا هدننزو لاعتفاملناف

 كىر ونژودهزاس رددت الا فا (تفرلا) ةدخب والا لتا فم زالال طظفنوموه لانشب

 ههل ذخذ بم لک بو بزر ضلال اهبل رنوا رخ اذا لوإلااهتانلا نم اصب ذوعلا غلا غب لاتقا زد عاش اغف
 لوا راول لزا ؛دنزو ر ظیطتلا ) ظّیلخیا "ی طقه نانا لبق فبلغ هدولواغابتا

 ۱ 1 و رود ی هی عطزنهلا) فسشساذا مالکلاق طره لا ردهنسانغم كلیوسزوپ هاتسینو,

 || هدیو روند هنانالواروشپاب هراوبد قیر یک ومو رولکطو رهو. طارها ین ةنسم یا طره ةقان لاق

 ۴ راو در رک دغو تاع ت ع رسا لم ی دنهطم اشرد تاس

 ۶ 1 و طف چ لادا اط ج وزود ود كکرا لی ناظر هنوز بخ هناخو كنم یو

 ۱ و رشت کت نانو هیزوب ثاضاذ ی طچ طخ نا راس تن عمق



 د ی ی ی هم ی
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 طیقوو وند هیس<شلوا لانه راف توشلرغآ یدوسجو هلخاروا طوقولاو) هدبشنزو ریما (طیقولا)
 وقت وبنید همدآ نالوا لغو رتافو تسسمبولک تلتسکش هنغامد و دونجو هلغمجاف ینوشیوا هدقات هه
 س و تنسف یدوچو هلیتبس نحو برضا قل طقو ,الیقثارسکتمیضاف همونراطنموهواتطبقو تبشما

 روغی هنآ بولو. هدزاغاف دوخاب هدر نیلاقو درمشیغارمظضعب هکر وسنید هروقج لوشو, ووشد هیسکا تالوا
 هللا دا هی به یو اوو لر زبسکكلواو رولک طاقوو هل ښکلو او زولک ناطقو عج: یک طقو هلو ارولیکب یا یراوص ۱
 ناکللا ظقوتسالاقب رد هنس انعم قلو یلروق> كم یارومغب ری رب (طاقیتسالا) یک اشاو حاشو زونیدیحد طاق
 مان هځیج نب مکح بواواكنجز زب هدنا هکر د فو نعم مو رب برعلا نیب هدتنزو ما ( طیقولاموب) ظیقو هیفراصاذا

 نرحل های دنک توک لوا هک ابوکرا وار برعربهاشع مان ناسبش نرومًمو موما لا نیو لو 1
 كهغدالب هدننزو سپ ز (طبقولا) ردهیجس ثعاب ؛ یتیدبلوا ضراع تا اقنو نهو .هلتهح لقثم ترض ذوخ 1

pyهدهضومءاندو رزو ردقوپ یرلوص هکزوانپنآ دون هک ردیعهأوصرب صوصخت هنس هلببق  
 راضاذارعصلا قو لافي ردهنسانعم قلوایوقخ كيكو اروم ةي هدالرق هزننزو لیعفت (طیقوتلا)ردندآولصرب
 دطموینذیخا لومت روند هفعا ا پولی یشان تای مت اینا بول روب هد زو رو هر ( ةطمولا):طقوتەيق |

 یناقلابابلا نم اظهو هطهو لاق رومنمانعم قموبقهلبنوکس كناهو یتفلواو مطهولا) بمعتلا نم ةعرلص ىا
 س ها هاطو هلبادیدآ حراش هثطواذا هطهو لا قب ردهنسانعم كمکچ بوصب هقاایهنشنزرو . موشک اذا ۱

 روتید .مفاعلرآ 3. نهوو فعضادانالف طهول ای ردهنسنانعم قلوا فیعضو سس هک و :ربشلیا طیلغت

 زوتیدهنغلجاخآ طورعو عاج یا ےھت طهوانانآلوقت رووتید هبقاستا تعالو« لازهلا یا طهول اهنشا لاقب
 هدهفابملنمج وا هعضوم مانجو ہک ںدیمسا یعاب س حد یامرب ثصاع)انورع هدنبارتفاطو ردیسا ناتو

 یدیارونلوا اتشادعهر دز ر قابطرهو ثولن روا قایطا نانلواربخت كره تكييهنک كن هنشزهم هنب دصایدبامقاو

 لامپ ندهنیسانعم كليا لاو فیه نمو تسنسهلا هضراعر اپ هلقمروا یز هکر هلی رکا ان هزمه (طا الار

 هی دهو کم هطروزپ ینیدنلشوخ یەک و تا راکت ین مھيا هنخاو هفعضاو هنهوا دا هلیفوا
 هعقوا انا, هطهوا لايةن ندهتسانعمكلبا لتق دوخت قق لات همان يقو تکرح بو دوا هری لوق ىلع قارغا

 روانی هری قو رواو ق هکر دیفدارمو هدتنزو هدهو (فطهولا) هلتقواموقبال عرض هعونصوا ههوکیاوف
 هک د هنا نعم تنانوضخ هل كهز (طاهوالا) هلک كل واو زولکطاهو دیدید ی کر

 لیفت (نیهوتلا) .تاموصخ یا .طاهوا منی لاقي رد طهو یدرفم هروکهنناسی كحواشرر

 هلیعای ای لپا لا ییهنسنرو هیفباغاذانیطلان طه وت لافب ردهنب اعم كت كمك ونا بولیموکهزوماج مدنى
 هدننزو دوعق طلا اهلا ليس فف هدهتمااد ذا شارفلا طه وتلاعب ردهنسابعم قتلیصب تودلزوف

 هناي هدریاضب كفلوم لزناذا لّوالاو يناشلا بابلانم اطوبه لبجا نم طبه لاقب زد بنا کلما هی
 بوایسک جف كعاتمرن طوضو ندربتخم فا سفتسا هبسرولواهدناسناو فنعو زهق هلو نت تند هاون هژوک ||
 ندهتس انعم امر دنا هاتن هدننزو طبح (فطیهلا) صقنا اذا ةعلشلا نبط ه لاقي ر دلم عت هن اقا یا

 كلبا لوزهمو نو ز بودی زا ین دوجو تانکر تلعو ضرمو هالند ااا وو اا هه ی
 هیزضاداایالف طه لاقت زدل عتمة نسانعم قمروا هیذینکراو هلن انا هی :نضرلا ل

 ةلخداذا نکذلپ طه لاق الب او زاروا, ن دار خنه دلب کا روک دلمغتسم هانم ptt ةی4دلباوت و

 امبه هذ لا ردهتس اتو کلسکاو هصقناادا دعلسل ان هفاطبه نلاقب یتونشانلم ناسکآنتیق حاستنو
 | ةطبفلا تلثدنیا اطیهالاطبغ مهللا تبدل او حراشلالاق ند هنس ن دەنا قمارغواةب ەپ و رنز ۋ 5 ناهض قت ىا
 فی ند عر عربو ندکب هتننخ (طوبهملاو) هد نزو ريما (طیمهلا) .طاطحتالاو نظقنلاو لذلا نم كبذوعتو
 یاهو كباب (طیپت) ردیعما كني رب ندنراهاشداب موو هلبصف ك اه (طابیهلار روید همدآ شلوا ن نوب ږو
 یک د توما انا توماانا بولیصا هتي نالا د كجان ندنزاقابآ اذیما قرب ولکنز نون هب + هملک كنود د شم یادو
 ( ظا پال ا)ي ندیمسا ضرارب هرارب دۈخاي هدلب رب هل اب رنک كلف هد "نشعیا و: :نلناهو كەتك ئا ظل .ررغاخا توتوا

 شنا هدیشنزو روبط (طوب (طوبهلا) طحااذا لجن ا ظبهنالاقن ردهتسانحف كما لاش ندي رق وب فنن و لاعقنا

 هچزو دهدشنزوهرغ (هطبهلا ) رودحیا طوبهو دومسل با هلی روید بیش هدف روتندهریکناو
 كلبا لاک اخ بونقوط یک یر که نضرع هنر هضازو طرف.( ظرهلا)+ نونید ها نالوا نخب هبکلآ تتولوا
 یو سست سس حس
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 لوس دید *دسلب رب ص وصخ دنن قت اتطدارک | هنر ناسلس (ناطسو» هاوارذازوا |[

 rS دوخ یو ةول صابون دوخای ماشخن اب رب ضف دوخا بز مط ةواصراضعب و |[
 PETS نوا تاحضورفم تاولص عج دوخاب تالص ناسلوا ادا هلتعاسجم دوخ ات ||

 | قايچا هججی نواب شوخ ولن نوخاب ار یزاسمحابص هلبآ ون دوخاب ثالصزنیعمرتظ دوخاب ||
 ۱ بن ةاولصدوع اب زاها اب ریت رصف هلبا لیوطمانیق دوخاب یزا ی ربطهدرانوک راسو

 نا هی دما .رلصحل ةولص يلو نالوا هوا نم انولغُش وشا ارو :

 ی تیزمو لضفراضفبو هتزوا |

 و هدنسهنروا اص ص اش لر دطواو دلو هدشنزو مزکم (تببلاطسوم)دطسولایف هلعجوا نیقصن هعطقاذا |

 ژوند هیسنک توپ زو فیعضو قفروق هلیعتق لواو؛(طاوطولا) ردلوعفم مسا ندطاسیا روید |[

 :یاناولبز لسر لا بش رو همد نقرا چؤ ر دیراکدید ینو لب اردوی دعونرب نینعاو اینتر 4 |

 كوو (تجولا) ةع الكت رافادا لحرا طوطو لامن ردمنسانعم كلی وس ل صم هر یر زب ریت زر بویلیوس رادهناد

 ووسقوجت هاو (یوطوب) تانصاخا طاوطولطو ناف رد نسنعم قوا یشوق.طاوطوورصاذا |

 ی
 سم ترسم سم سس سس

 ید ەزتودلوشوز ات تاک طوتن هقان لای هلوارردلوط یباقیذوس هدق دلغاص هکر وند
 بو زولید وتو اوکو چا هنتر مهو انشا ند چی ذوا نقلغب ننن اقایاو نیوکو خب هلتاوهس هلسخلوا نشكو
 1 روکا نر نوک رف یل هرکیهندقدلوا اەە مات یخ چم هکر ويد یا :لوشو راهو اروي دلکوو

 د دو ۰ لعفلصا زون د هنینهبروا تن هنسنرپ هکر دهد انعم طسو ههننزو لصفا  طسوالا

 و دش دن لاتتنمم لدغو دنضف او طنسو یقأح رولوا یسدلیطفتلعفا یکل فا هکریدحراش ردمسا
 ولو هداسسیلاسیلرک- او یپکلصفو :یلضف رونید طسو هدنعچكنوبزوئید یتطسو هدننومو
 2 منم تناسب ی میر هدر ملا دوی
 رج کبر ولن اچ لو ١ هد _انزو هنیفس (ةطيسولا) یهتنارذ ناک ردرهتعمرمع
 ۳۳ :نیظاا لع بلغاذا هطبسو ۰ ءان ازال لاقت هوا قوج ندروداچ ییوص

 o ندتسربهنرواذکن دمولعم یطسوعسما همچو نیدنلوارک د هک ردیتوم
 ۱ ده رای لا الان لب تبشعه دا ط و هو نالواعقاو ة دنس هم 2 کن نیطودنولا هولصل او :

 كە rT AEE ی اره یک دیدهدیس نا رج مهدی زا تا یکیاوخومو مادقم
 ۱ یو نمد ها سو هيلع هلی یلص مرکل ین کوک ندا بطخ لوا

 سم
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 راش و لکن الو اوکب هدنآ ًارقدارم تیام لود ول جزای هدموق ره ثیدح

 تو لای ردمنسانعم )قاق د روا یی هنا لوق لسم كلب کیا ندنس هزروآ یب هنیفرپ هدتنزو لبعفت |

 ۱ تي

 1 عا اط از ۸ سافخ روستید هنشوق دیسارب و ناسخ فض یا "یطاوطوو طا وطو لحر لاق هلابرویشد

 یو تو ابو هیبو هاو هدوم زهر و هلصاف هک لوتیددینیک نالوارلب وسر مات رمان بتمن یزوسو
 یژوسو فءضاذا ل جزا طوطو ل اهب رد هنس انعم: وانو زو فیعط هدفنزو هلزاز ( ةط هوطولا) روشید

 طو لاب ,ردهنسانعمقمادرق رو لج نالواهدنب رض نا ویخج هری دف ناطر یخ | والا بالا نما لمعلا

 نف مرض | ورلندپ للذکو یزالمع ملتا (فعطولا) مالکسلا ریشک یا "ییطوطو لجو لاشقب زونید هیسک قاشکی
 طو طوطوتا) واتای یذرەم هرزو| ناس: كحواش نادنالاو لومعلا حض یا ططو مهلادش رویشید + هراندآ

 ط ۰ اا یبصلا طوطوت ول .لایس ۳ لابش زدهنیسانعم قمرغاج یکطاوطو ینجوعب قدنوق همسشنرو لات

 ادرو زود" ی لوفلیخ هئسانعم رچ ادرو ر ول شک هل کم یزمرف هدد یک

 ردررهشاوف محال اهلا هم»یاطه + "دام و هج نلع یا طافوا لع هتبقللوفترد هنس انعم مغ ف لاهزمه ) /طافوالاا

 خف كواو (تمغولا) یدناوادازب جج دا بمردیفچب تك طفو طافوا یکی یبدلوا یعمج ءلرفو زانوا هکر د حراش
 اطقوه طفو لای رد هثسپ ام كلبا لاضیبو شل تور دشلرغآ ید وجو هلقمرو | هیس ګر هلت یثوگس كفاقو

 | هکر وب دف ادا کردلا ظفول اهب را د نیس دهه م قاعشاتجچ ءاةواطت نسورخو اشنا قم هر رتنمادا یناقلابابلانم

 | هلماادا االف نیللاطفو اش ردهنساتعم قودتارغآبو ریو تواخار هل ندوجو هلک کا قوح ك یدوس

 ` ووتش اد .ظفو هاو رول کیا ربا قروضرزم هدنا 1 هلغلواهدغاط نوجا هدربظلغ هکر ولشید نزن لو لنوو

 طیفولا 8
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 حدمرا دم یک ت فصنو لدعو ءاوپ اول FT كلادعز طق نالوا تم هدب رفت
 | ههن الوا یومذم فرطو یدوم فرطاضعبو اطسو اغا ؛عاسنلعج كل نکو_یلابتجت لوقا مش ترور

 :جراخ ندربخ,ذج كارونسد لاجرلا نم طسونالف الثمزونلواهبانکتدلذر هلکذولو یکرشوریخ واوا

 ندنناوجاضعیوردنرابعندهنسننالوا یواستم فارطا ققق كطسو هرزوا یا تجایصمو اھم

 ویسی حل هولصالث رونو ادارا یش نا شا
 رددنساتنعمموقلا نی هک ی یک مولا طسو تلج erate ا ۶

 نی EE: n پا E و طسو نالوا +

 یی رس ا نکل دولوا نکاتی قید و اض وی هم زوو هج زانو ا

 امت ایفل r هاضب ءادیخرظ اهن ىكبا: مرو نم لل یک یی یا لا
 جب اج هکر دیش كرا وقر ظساو هکر بدید راتب نارا ید ینصقلا ظساو اکو یدلبا اسم هلیاذساو هلغلوا||

 د ات لوق

۹ 
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 ا یاشنم ك نلف ییطساو كب اک لفاغت٭یډی شیلا نسهدنرب لرش لوا آدم ندر ښی ان. یوقزیر 3
 نسن رجا بوستط هب هردم ناه دن طو صخ ییماسنب تلروا زم یارس جلد هکر دوت لص ا 1

 یطساواب بو سلکر کنه یدنا زا روبوابوت ابهدنرصپ ءایژسخ هدنصسم بو چاق قلخ کیا لا ۱

 بورلشپ هل فانغتز را ب هات ل وار زتو ڪک بوتوط یلآ هسزردلاق :یتشاب یلسیقنف هد فدرغا ود |
 هعمل و هدلناضعب و ردقرصضتو رک ذ دمظساو و نالوایمسا هدلب وشاورابدلوا ابا تکو ر در هدقديلا ارغاج ||

 ندنیت دعس دا ھل هب رقرب هدنساس طق و اوة دآ هب رفرب مد هل ؟یداو هدن رق هک طساوو ولو تنم هیلیو ات |

 هکردیدآ هی بدن یسوبق كني رهشسوطا هدمورثنداروا "یلطساولانویم نریشبو مهاربا ندیم ندا
 هذن ارق زدیدآ هبنقرب هدساضق باحو رون داروا ی 9 انمار نیا دع نود یاس |

 هدنساضقل.جتدو زددا ۵ ر رد یا هادنس تضف لصومو هبضرت هدرولاخو رونلوا ین

 لّزمر صوصحم هریشفونسو ردیدآ لرد ءارفصو هتیذعو رده زفر هدنرابد نیو ردنداروارعابش مان كتاف

 ۱ تد مان شات ید نجا: رعوا والاد هدپلبر" هدنسهکلوا سادناو زددآ عنضومرب صوضحم دیو دیدآ

 نمزامو زدندآ هی یقزب هدننارت تام ارو ندندآ نصحرب صوصح هربعسونب و :ردپدآب هب رقرب هد هما و ودنداروا | ۱
 تیک لمّحف ءارفف هداروا کیک یو یکم 4 ارگ دیمسا كفار هدنفرطیناشا ك هبقعلا هرج هدننیب ۱
 هنسانعم بایروناوا قالطا هب ومق طساوو :ندیدآ تكغاط یا عق او هد ەچ اشا ندمشع دوخا زا رولوادناق | ۱

 هدننزوادعو غطسولا) ردجعزتم یرامضتبف بناب نکلتولوا موسرم هدیناونع هیات هل و ررر شامدا | ۱

 بالا نم ةطسو :اظسو موقلا طعنو لابقن ردهنتسانعم قمروتوا هدنربازا كتغاج هلی زو هدعم( طیور
 شلجاذا ممط توت لامبردهنسابعُم هطسو طسو.هدتزو لعفت ىنىتوقاج ی | مهطسو سلچاذا اللا

 لعادا ما طس وت ل اتم یک نانو یجنبمو لصم ردهشناننعم كما ثطابمو بورک:هنغلارا كانو ر

 لحجر لا طس وت لاقي ردەنسا نعم قمل یتالوا لدتعم یتفی.یتالوا طنبوهدننیب نوک اويا تشریف  دطاپسولا
 بلسنو لصا كنموق هکرونلوا قالنطا همدا لوش هدنننزو اما :طیسولا) . ئدواو دبطانیب طشولانخ ادا |

 مهرخو مدعا عی ےمطسوا یا م ظزسووه لای هلوایناشنلاع هلنتمج هجر دور هښنزو یدعاوریخ هل تج | ۱

 زدلعتسم هنلبنانعم قلواببدحو فب سال دنوخ NY یوبهروک هتنابنكجراشالح منهعفراو اشن
 (اورظنا| هقبفر ثخ هنفو طیسووهف اببسجو افب سش ناك اذا نهانا تاسلا نم هطاسو لجرا طشو لايق
 لاد روند هب جابه نرکه غلارا نوعا حالصا تل حصاخح یکیا طبسووهموقف اتسحیااطیسو الجر

 روناوا نالطاهرداخ ةتوکر ندزرداچ لبق هدننزو روبص طوسولا) نیما نیب اطسوتمیااطیسو راضنالف
 هب هقا لوشودونلوا قالطا هنکیوک ك ازارداحلیف لوق لع ست تامپو ندَمحالاو او لوس ندناپناشدارم

 ا
 هحمس

 نی یسبع مجلوبازدیدآیزقرب هدنسابطف هی دیزم"هلحو ردنداروزآ اطعلانرع زا کود
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 چروک هوا لوق لع كمرودهج ها یتسهلوقم قارزمو هلخد ادا هطخو لاقت ژان

 اب نو روا ی ئاققا نکر روب اذفنوا اط هیدن ظ اذا حاب دد لا ناههنتبنانحم اك ترو ډ |

 )اش بار5 اغنام قللج هلن هلی بودازوا یممق هببسکرب ندقاراو یرخ! راسخ ؤة رخ هبف عر إذا عن ||
 | وخاف فوت ادوجخا لک رسریق هنلافصو حاتم (طوخولا) هبابذب الواست هبرض اذا فیسلاب ةطختو |
 نابلق ندقاراوزکناک طوخوم ومف قوا ق راشو لاندقم روت م مهد آ شاز ایاز نیس هزافو اقآ أ

 لا تان ذب یوم یا طوخوم وهف لو مج ا لسع نالسف طخولاسقب روید هک شلروا هلال
 طر ولا) لاد نا طه یش لا قن روش دا فیش نرک یز عا هلی رسک ب۹ طاح ا) دیعب.نعالواتشت ||

 اغ ناکع یا نظر وف عقو لابتي و وسند هری ر وقج رهو هنسا تعم تساروئلوا قالطا هری هدنښنزو |
 ق ناو تاجفو صالخ افلطإو ةكله ئا ةظرو باصا لاسشردلمعتسه هنساننعم هکبلپضو کالهو
 1 gp TE ازدا یا ایی ضلال هطروق غفو لاس رونلوآ قاللبطا هشیا نالواراوشدو
 قلا تعقو لابقب هيلو ا صالخ هادکد دښو د نجم ة نیکو نویف هیاروا ونال
 rn ؛لقارولوا لوشو ردو یهل عوضوم  یانغم لصا هززوا یامتحراش نم مضخیال

GE ES رکا كەر ( ارال لر رتنک كلو او ودظارو یخ هت شام رتعوناوا |١ 
 | رناضتعخ كنا: بئاغ هرجا یزهود كربغ قرم ود هکر و ةطرولا ف هانقلا اذا هطروا لاشردهنساتعم

 ٠  EINار دا اقوا رل ةمزو اؤ امف ابنیخ انا ییزختا لبا البا طووا ۱
 سا ققنوس رد هنماشعف یغوب بو ربصق نززغوب ب اوکچ ییا هرکصندکد رک

 ۱ انا يورخ ههر [ظریتعالا)ردهتب زاسنعم كلبا بباق هرجا یر هود زنا یتس هودو
 39 منتج رضا لس دف كارا اذا مالا ف طزوتمالاهقنرداتسانتمم قازا زاتفرکه شيا لحن
 هیقمقوادا ف طراوت لابشود هنسابنعم كىشۇد هشلا لکشعو دوخاب هبهطرورب هدنشنزو لعقت

 نالو تنه" ناو دا یا ب رفت نام ۶ عف سکعلا لع دوخاب كاما خت + نران قرفشو دکار |

 ت كل زکه درب ر وفخر ود نول دروک هدوب و نالا تاکز:دووخات كار رضا یرلهود ٌلرسع ینزلهود

 یدنلوا ین هلفوقرم ثیالح یس لج ران وردق و تاک ا مزال هدندنع تكنهنک لوا هکالاخرذکعدزنواو

 | ندر رره هدق وا قت تاک طر عش بولوا نوبقرقرق كمدآ جوا الث هکر دوب یقروص كلوا یاو
 ۱ یروسر دور دکب هج هقشد هدنتروصقلوا كمدارب عوج هدکد نا ت "رقت هدوو نالا ۲ تاکزردنخناۋ ثمر و

 | یک هکر دون قووص تنینکیآو رولوا فج نوبقر نامه ندنزدب هلغلوا نویفرب یتاکز كنعومجنک ازدا
 ۱ تاکر بودیا لح نیخلوا مزال تاکر نویق خب وا هننبیکبا 408 ملوت مات دهقاوا یوبفررزو كبر ره فلک رش

 طب یخدهدنس داغ طالخ هدام ولو رولو ا شابا تباسصا نویفرب هنب رره هلبراملنا قیرفت هدقدنافب نالآ
ez 

 نو هتنییام نفر یکیا!كن هثسفربو زدیدآ تاغا-طوب طسو و ارایخ الدغ یااطسو هما عاتلعحو
 حلق لعزاو رخ هتس اسم نیب هسرونلوا ناکسا یسک او رونلوا رعبعت هنروا.هدب راو نانه هدشراف

 | تادرفمو ك راتاو دملرانتشود هلی كنس لاو قد طو هلدنوکیس كنيس او ضو جک نامهتسا كافل

 طایفه ها یک دوج الا هلن فوبسو لخت زونلوا لار متسا هدنالوا ننامومذم انار اضعب طلو وی | |

 طا رفتو

 | ود استیو ددا لا ناز هکر ةبف هکر ہد امام قع یا هلن لی رم لا یار دهتیلم انعم
GT نر GFP e ES ET O 
AON E E E PA NER 

 1 ؛قالطا هیویقوا سهمف قم رطال ةنثمطع 2 ضرا قیا اف ار نرو" هظروق انعقو لوفت ةبلوال ول قخ هعیح بنر هد

RETO. ی 

 | تائتونشو هیبطزو یغدآرب یندوب هذن زو لیعفت (نهروتنآ» هفت قح هب ذح هتفلح یف هفرط لا

 ۱ ۱ مچی E طاالخ ال ند ردشلوا ذرا هدنضوضخ ماوس تاکز نحب خد ااا جزو

 ]تاک ا ديارة تل ۇ) اوتار هدنلام كنالف یتا رب كل لها دوخاب كلبا قیرفت هلفمجاق ندنیکعت

N TSS ی ین 
 ایل هوقو لدا ئا طو ىم لاقت زولوا قالطا هنلدعا كن هنسنره بحق كانیسولواو طسولا) یذناوا

 || تالوا یدو یاته سازز او ردلل تمم هلن وکو ید كنس هدنسهنروا ئېش نالوا تمصم ولا دیدح
 | نب که در زه نصحالادنعورولوا عا ندک رحم نکاس لمت ردلیعتسم هلن وکس كنپش نامه هدنسهتنوا كبش

 ]| ,تیک یو رولشو نرو کلندنسن نالوا قابو امش نافرط طسو لفصا هکر دوب نیل هنهالخكح ابضمو فیفا
 ]| موقلا طسو ردلبعتلم هد ړل صقنم تیک ط سو هلنبس نوکبنو یک آرا طسو یک دخ او مسج رولوا عقاو ہد هلته
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 | نطاب اراب زات نشود هشت دوخا ییطاب یدنکنادتتعرس طرف دنکلبا دارا لیست لعاف ما قفا ۱ 4

 ندهدننابم تیرانا تکوک یرلکدبد ترقعلابلق هکوونید هدکوک ی کا هدنچر برفع طاسنووولوا كع وا 3

 لاقزولوا لوب تباه هلغلوا قل هتمو لصتم هرخا ناباس هک ایوک و دهیاک ندنقب رطدعب كااناس هزاغلاطاستو |
 لاو سوقلاطاپنو دا یا طايثلا ةدیعبهزافملاقب ویرخ ةزاغب تطبناه اکاهقب یطدعبیا ةزاغلا طابنانایعا | ۱

 كنهقرا یک طابن یخدوب الو جم هب نصآ شاصا هیمنسنزب افلطمو رونلوا قالطا هتیرانلوق كنیر ره ||
 ییعب هروفصم هلسعطق ییآ هکر درمطرب هددقرا طلا لوق ىلع روی هرمطرب دم دق هدینح رمان نتماهدنز و شا 3

 || ندنفارطا بویماسنیق ندنند ییوص هکر وئید هیوبق لوش هدننزو دیس طلا »رولوا جالعو ربدت هیس |
 اهرعقنم نعت ملو امم لا اهناوج نماهژامیرجم تناک اذا طیب للاقب هلواردیانایرج هننشط بولیرید |
 هدنرحم دوخاب هدنسکوک كنوود هکر ديما مرو هنوکربو هنسانعم هلصوح روند هفسروق هدننزو هطوح طول[
 ۱ نیغلبا دوخاب حطو ودیا لاله ؛توقبح هدننراو كنهود هکر دی زمو لوق لع ردنا نادح هدنراطوبو هدنراتاوقو |

 هر لوش دوخاب ةیمارغوا لسا زک هلو تایسک وب ندالیسنو اف ندوص هکروشاد هر لوشو روند هضزا نالوا کلپ

 روید هنفلارا لنت هلبا سو ر غص كلاوبجو هاو قدام كنسبکیا هکلب هلوایرب یدنقآ تاسکو بو هردهن هکروتید ||
 ۱ کد هطوت هود هلینسک كهمه ( هطانالا):لحو دعح یا هطون هفوجق لاقت رد هنتسانعم دنیکو دقحو | :

 هفح نزم هیت. كنان (طاونتلا) ةطونلا هتباصااذا رععبلا طانا لاب ردهنسانعم قمارغوا هروبنم ضم | |

 ترا طالم ماه لا_ةیهنمو رونید هلع نیلیصآ بوشبلیا ردناکممسا هاینعقف كيم طابسلا)زوتید هتراپقضا | |
 | لاش زونید هیهنسن شفلوا قیلعت هد تنزو لوقم (طونلا) ردديعب ردق یدعب كنار ناد . عی دعبلافیا
 ۱ قلواندنسن رانا دوخاب دوخاهیتسک / نالوالیخدندهرکص بوپلوا ند هلسو موقرب لصالایفو قلعمیا هبطونمازه

 هش ماسک اتك (ةطبتلا) یعدوا ےھیف لیخدیا طونم نالف لادش :رونلوا قالطا باک نالوا هدنشام دا | ۱

 هتلی( ةطانتسالا) هلوا شعاق هن راطق یجهرخد یبحاص نوجا كملكوي هرخذ هداکا هک ومتید همودلوش

 هلسرایاوه ط ناف الف. ه هربغب نال طانئسا سا لاقب ردهنساتعم قفاق ۰ هرایجهرخذ یتسهود نوا یلج هراخذ

 كندا شطواوو )یف كنونو یعض كنات (ط وتلاو) هدتنزو مرک طولا وه هنخ اف دیلع هلال محل ۾ هعم
 قجهراتنط یزغا یک,یروراف عا تونای هوب هدینغلارا یراخابش یکیا كجاغآ کر دینا شوفو فک

 هدزېنلاءازوامو ونبک هدیسزاف هشوقوب رد هط ونت یدرغهرردنل اص هاربا ک بروچو بوبلبا شیک ی سیغاشاو | ۱

 قءزدشلرغا بوردلوط ما نوما قاغابیبهبرق هدننزو لیعفت (طبوتت) رد یشوق بلک هدیکرتو تخ توت |
 كنون (طهنا) اهنهدیل اهیلقنآاذا غبرقلاطّون لاسقن هوا نابسآ یسلغاب هلغمروط بول کرد رک انردهنسانعم
 طبخ (ظلا) هضنعطاذ|لاتلا با بلا نماطهن عراب طون لاق ردهنسانعم قم اس قاززم هلیوکس كنامویتف
 اطیت طش لجرلا طاب لاغر هیتدزناتام قلوادیعب طتو روتید هر دملج ادوخاب هبهزانح لوق لعهمولوا هدننزو

 | یاول لیدی تصق دعباذآ لا طاتا لاقي ردهتسانعم قلوا نعد !یدوب هدننزو لاعتفا (طاسالا) دعبادا ۱

 | ینالا ساللا نماسطأو مولا طأو لایقیردهنسانع» ایا تری یهدآرب دابنوکس كنهمهو یتف كواو طول ۱
 ۱ عفت رم كىتفراو هش درب کتیا کد هدشنزو + رم تنارس جاهاذا طأو لاق ردهنسانعم قوقلاق بوزوتو مهرازاذا ۱

 فعض هدنشزو دوعف طول وب لاو لنت( طا ولا ولاو او)هدیرو دح اعم (قطاب ونآو)هدانزو طبخ (طب ولا)رونید هی رپ ۱

 اب و نیعلا مضنو لجوبکط ب وب و دعکظطبب مضلاو سسکلاو فلاب یاءابلا ثلث نالفذظو و لافبردهنسانعم قلوا |
 تلیارتص هلا 1> قزدق ك مدار طب وو فعضاذانیماسحاو عباراو یتاثلا تانلانم انطوب وو اطب وو طاتوو |

 ۱ خیتعفرنادعت ییطمال ملل ءاعدلا ثیدح هنمو هر دق نم عضوا ذا یتاثلا پابلا نماطب و هظیبهظب ول اقب ردهنسانعم |

 حرطاط» و لاق رد هنسانعم قچچایتزرغا هاب و هسخا اذا هظح طب و لاقي رد ەنىسانع كليا رکی بصك هسکرو |
 هحدآردتکو شسخو ذود (طظباولا) هنسح اداهتحاح نعهطب و لای ردهنسانعمقموقبلآن دنشیایمدآرب و هعقفاذا | ۱

 هل رسک ك رمه (طابیالا) نابجاذکو سبسخ یا طباولجرلاقب زو تيد همدآ فیعضو نابجزسکروب و روئید |
 انس الروك كنه یاضو يخف لواو (طخولا) هنخآاذا هطب وا لاق زدهتسانعم كلا لاضیبوثیسب ینهینکر ||
 هللا قآ دوخاب ردنرابع INT یرقوح هکر دهننسنانعم قلوا شاف یزمق دوخاب ردهنسانعم قعتراقر ق هلافضو |

 هضاب داوس یوتساواهببش یشفوا هطلاخاذا افلا بابلآنماطخو بپشلا هطخو لقب زد هنشانفج مو ارار یش راق |
 | كمربکو اعارمسا:عرسبیا اطخو طاع میلطظلا رم لاسقب رونلوا بیعت ق هروب هکر د هانم كمروب هلتعرننو

 سسس م حرص حمد سه ےک



 ۱ HS و سیف یه مر اان زا ت رس وی

 o 1 ۰۰ ز لاق رد هنسس انعم قلب هطر ضو مهشالاع : لکناذآ نالفطفن لات رولو ایان ندقلنغزاطاب ندهلع

 رها (هطهفملا) | درز دی هدنبهذم هیضابا یسبلاسها ندیدآ هدلب رز هد هیقیرفا هدننزو هرع

 ۱ قد لاقب دهن بسانعم قمآهلونک,نکرانیق هرب هدننزو,لعایفت (طفابتلا) ردشابا مس ۳ هنوکه حالم هداروب

 نعي كلبا ماچ! فو رج نالی زان هلبنوکس كفافو حة كنون معنا یدیآ طفابق یا دباب یجوتیا طفانت
 1 طعن هدننزو لیعسفت (ظیعتتلا) اهمنعااذآ لو الا باسبلا ید اط اطمن فور ا ظفن لامس د ناد هنس انعم قل دطق

 | فورح هلتیسانهوپ ودهنسسانعم كنب ردعما هدننزو یورو طمع اضوراطقن لاقي ردهتسشانعم
 | كولب كولپ نالوا هدرب هلبا هقالغوب و هدننزو باکو درص رولک طاقنو طقن یمجبت یدنلوا قالطا هنب رلکنب هیچ
 | رديه كلجز وب هطقنو ةق رفتم اعطق یا اطقنوالکلا نم.اطاقن ندجو لوقت رونلوا قالطا طقنو.طاقن هرریاج
 الکل نم طا قناذ راصاذاناکلا طقت لاق ند هنن سان يلوا ولراچ هطقن هطقنر هدننزو لعسفت (طقنتلا)
 | طیقنل او) (طقانلا ) ىس دغ اتش هذخااذاریخا طقنت طعتت لاقناردلپحتسم هن سانعمقلآ هتسچ هتنیبچ یرخر و

 ] هجالآهکروتبدهتیزون كشوف اقلام: هلن (طعلا) هنیشانجم لوما یلومروئید,هنسب هلوک كن هلوکهدننزو رفا

 | ملا لاس ن دل هتيم هتسانعم تق رطو بولساو رونید ةيدجنود هنوکر لوق لع ردي رلکدلیاریعت ت اتبحاو اپن

| 

 اةتعاخ لوشو عوللایا طلا كلذ نم اذهت سیل لاقب ردع تسون س انعم هزوکوعوو هقب رطلایا طلا اذه

 ههجو هللا رک ىل تیدح هنمو حرانشلالاق را هوا تپیکیو رک ئپ دخ او یرارونا هکرونلوا قالطا
 | و نیدلاق ریضمتلاو يللا ىلع هرکدخاو ممهزما سانلانم ةا ما طل او ظیتوالا ظعلا الا هنهربخ

 ۱ .نمکیدتی مارسحا الاج هکرولوا یوابه هجمارردپا یبوتزوا جدوه, هکر دما نیو هن وکرب ج وسنم ندکر و
 | هززوا ایق کروند ۍط نو یکی راصنا رونبد یطاما هدنتبسنو هلبر مک نونرولک طاغو ظامنا ییجیردقج هاوا
 ۱ ؛هدانهد:هدننزو رب ژ (طیم) ردعرابو هوو مان نسعلا دبع نب هللادیع ن لیععسا یطاغالایاو )رد وسنه هسدرفه

 ۰ نزاو طناب تل دنمیااذه ىلع كل طغ نم لۇقتر دەن انعم كم با تلال دەي هنسن درب اطیعتلاودمدآ یداورب
 زد دنلکول یوبهراوططونو هبلع هقلعاذااطون هطوتههطان ل افیرد هنیم انجم قمصآ بور جکه شر هنسنر

 | :تفضو قلا: ةوالعلایا ظونلآةبادلالقئادق لاقب رونلواریپعتراپ بربس هکر ونیډ هو الع نانلو| عضو هنغلارا اراکند

 | هد كجو کس لوشوردردصلاب ف صورتونو رونید هب ي نصا ناروظ:بولیصا ن دهن سنزیو نیلادع نیب
 | TES oe رابعا نوچ وید E دیو او

 نو 4 دیعب و za E هبطاننا لاقي r rp + ریا هیتلر ابو لاننا (ضابتالا

 هنیمانعم كلیا عطقو لصف هلبدوخ ا ةروشمالب د دامرب دیکر و تدعباذا رادلا تطاتتا لاقب زد لہغتسم

 تویلبا در یوو د یغبدناق كلرخآ هسک نداهربخذ بلحو ةروشمال هار هبضتفااذا ؛یسلاطایتا لاق ندلیپعتتسم

 قچاصاهنسن « های تكنهزمه (طا  هنالا )رک ز زیساکرولوا عواظم همسری هندی مرتو ولا هب رار

 1 هدساسا ۾ هلکتد غد ةدەراەنسننالبصآقالعمو قیلاعلایا طاوثالاب اهطان لابمب رود هنب را هلوعم شیاقو لکتح

 هدنزو باک (طایتلا)ردشلبا میر هلبنرابع قیلاسعمیاب بنعلاورتلانم طاون)ههنچ هو دن ارتست لب انعم یه

 یسفصا اروب طاش هکیدیدراضءب هد وفیا هطابت باچا لام هلغلوا یلیمآ روسنلوا قالطا هکروب هدد

 هطونآ یعچ ریکت مپ یعاطفناردشلصا هنب ربط روب یرلکدید نیتو هلکنآ ارو کرو شید هرمط نیلا نالوا
هداروبتغلوم نیئولاللا بللا هبطیم ظبلغ قرعوهو هطابن عطنا لاعب هلی كنون رولکط وو

 نوجماشیوشن 

 طابنل ذعطقم جورج هربطر هدنلا ئل ا مظنتم هدنزوب جا كنهفرا اطاینو,ردشیبارمغ اب یددرتول

 هعطقت ناضعب ودد هجا را الم بولیتوط کرده ر اتعا یزیطروب نابسناوارکد یرلکدید

 1 هطقن) قد عفدتراذ لوپز تطفنلاقب رددت اتع كم هشيا قرا هعفد هعفد قلوب یو تعقفاذ

 1 N رج ناکاذا طفن لجر لابغپ روند: هم دآ ن الب ناد كياج هلغلوا
 | فیلم ردنا لک هدست! لتق هی دان بارچا ,بورواق +دشنآ بیا كولب لولب کرونید هی یکتسسوب هزاتشخاوب



 سپ "ةبنجلولدلاابنم ج رخت برق یا طاشفاو طناب لاق هلوارقچ هلا یاهو ی

 هلب د دشن کاناطو ىف کو .۰[ "ظنل۷ رد طی طشانیدرفمآ رهاظ هلوار رازوب ینرالت نواه ت كمروات 31 8

 دیماه یافکم هری و رننهاذاینال بالا نم اقع لی طن لاق :رددنساخمكلبا نلقانکیهدوهنو هتماذا |

 ط
o 

 وو چ چ سس سس سس سس سس سس سس سس تیمش سم

 قو رو هویت لو هک از یقخ نت لات :کادتسکا |پیالطا لی تندفع ۱

 قعسروب بولو ذود یرد (طابینتسالار رولوارّذصلا:فصو هروک ی قانو بولو| نهنلیق یاهو[
 هدنقویرلکدزوچ ېا هکر ونید «راسک لوش هلن (طشنلا) مجاز یوزنااذا دلا طشیتسا لاتین

 هطن لاق ودهنسانعم قمازواتوکجو هادشافا لوألا بالا نمط فلا طن لاش زیدنماتته قا

Î et |قارباو فا !ابطی طنلجر ا طن لا رد باق ەد نزوة یا  
 رونسشید هدچعپ فش انشق -(طنالارادیعب یا تظیظت ضراو سرای لاقی دینه تو ف یر
 وک« وايقاشکب ولزوس قو هدنن زود بش (طاطنا) ی یا دینا زار شرف قامت ها طه |

 لاسلس (ظانطنلاو هد فلق (وتطللاو) دوو تفذف (طنطتلا) افهم ئا اط لوپز لا دوش
 قاربا ةفستزو هراز( ةطنظنلا) وولک طاطف ئاغ نوت۵ همدا تو توا كب یک ش غوش بول ح

 تدعباذآ نضرالا تطنطز لاعب ناک هنس اخ یقلوادنعبو هرفسدهاناذا لحل طنطب اقتدا

E |قعشلف ارا مد نزو لزرزت«طتطنتا) هدماذا ول طنتطن لاقي لاقب ندهنتسانعم  
 ء اطن ةبقع لاقت رولوا فصو مشق و ازا هگننزومءارجس (ءاطنلا) ةعابتاذا لجیزا طی لاقودهنساعم
 ثحاطرب :هنهطا صف ءاعنص هو ردیدآ دبائو هکگواژز ن فالختر هدنه:هدننزو بح اص (طجات) هد وا

 لولیبطاب دلکبا لو زن هخاط هخاظ لوا ةئ تکا دنر نختار نالوا یردب ,كنطب رم ندنننت لق نادم رانا

 نادنارفس دیعب هل:تص نیهلارود ظعان یعم f کاکی درا هعنالب ر هدغااط لواو ردشهلوا نت بجا

 نون الو نکو لب ڈبو: لکا کولی بوت کیا ی مقدم انا روش ها نکن وشورون
 نونیدمرادننکر بانان شف او تدان تدا لکل دندبیاغط ل اوف لغز هوا رد عضو هاچ اوز ۱

 اوشیسلا مهوا ةراضخلا قف طلا نوتلب وافصنت ناولک به نیفنصتب ملااوعطاق یا اصن حه لای
 يل عطقاذا لجرلا طعنا لأقن ندادن انعم كلا ون نی هه هر شک تهزم (طاجنالا) عهتزمو ماكا ق دالا |

 هلی اضخبو یرسسک کز ون امضا )رار قم فان نروقبخ نامدا ناو وا كب هردم كاج نیو کون قتلا
 .دژلوا هایسسنو قارة توان ندعضاوم نما نونوارمتخابتف کر وجد هغابا وزی ردا خف
 | نوکتم هدجرف ىب هجارزفو عفان هیاوجلانتو فه: دننو بیذم یزاش اطو للح ایر ارولوآناس

 لا فی ولید هعضوم نافعا وراق اب تفت لعدم هدش كراو وقف كرونة اب ودكم ورز خروف |
 مچارهاظر رولنلنبدیآ هلکن اتو قاب: کریس غارحب خوارو ظفتلا خیار زسا خطو یاهطافتلا لع نالف نلیعتسا |

 دلکنا بولوا عونصم ندرقأت هکر دینسا تلاریو دژاج هد هلفیقخت كف ید هد کیو العار یکی اوج |

 :ردتچ هلواوب یرلفدآ هرو ام لعاب زرانآ غاب غاب فن نوعا قارحا نشد نالوا دد ننی راخ راسب لا زای |

 هحنرف (ةطفنلاو) هلبارسكو نتف نون (ةطفلا) دنا انه ف یعرب ساتعلا نم ادا یهو اطفال وه برخ لاق |
 (ةطلفنلا)نوشد هغحراتسقو هی هتف ویس ناقح هدنادن و هنتسانعف یردع رود هک نام راقب هدراقنو جهد نژو

 یا هطفانو هطوفتمو طن نا نونند هل ششمرابف نادل غز تفت طول و ەد زوق |

 | لاتقن .رونلوا کد اعابنا هنظفل هطفاع دواب زود یک یشید هتظفاو رد هر زاشعادب تی هارو طاق
 طفناا) روند هی یا نالوا رفا قرات ۲ فو نکلا : وب دعود هعفد یو هطفان 1 غټ ا ا طفان طفل

 ینرابق لوقیلع قوا هراب ندلع ترک ا هدنزوزبزا | طلاو)؛دلنتعف (دشناو) هلیئوکس كاف یتفاتاوت |
 تنم ملو n الخرق کل اذا ا ا 2 و : اف هدن ب ۳

 یا ی ی وح قاغا ۳7 TREN ENES 4 تو هدانزو |

 رب زا طبل طعن نه لی ظ قت لاقت رد ةنتشئاتعاق ن هدننزو افت (طفنتلا) بضخ قزخاوتضغاذا

 رثا ذا قالا بالا نم افن زبغلا تفت ناف رد هن ساک ق تقال رق لع نر فف هر و ی هانز |



 وب سس سس سس

 نو تالش شنی ردیلبا-قرونقو سکه دنسانجم قوال دشوخو اشو نشههدنزو داشز (طاشنلا) دلو ۱
 راوطو هزيخو لا هست تباطاخاعبا بابل نم انظاشف لب عن لقب ناسا نوما هنن یربغدوخاب
 لبشوخو نشو داش هدننزورنمآ (ظشنلاود( طشاسنلا) تنساداهبادلاتطشت لاق دردن ام مروج

 منت ام اط تاظشانلاو ات 4وقدنیو روند هنب ت زوکو انان دیک نادرباو روند ةد
 2 ھو الين چنان واوا اتیف اتقیفر الح اهلك ئا ان مضبقإ نموا سفنطشنت ةكتالم اوا رخآ ىلا
 ۱ نمیاد نالوا هنساتشعم جورخ هزخنآ ناکم ندناکمرت تاج لطشات م هدنموقرع تبآ نب

 eris یوکود دوخ اولا كبد موج نډبالاشعنا هرخآ ج رب ندر هلاهپبشت هطشانروتدارم سپ
 .دوخانوسلوالعد کالم نا ضاق هلتع الدو قفر نین سوفندارغکردذ وخ ام نادطشت نالواهنسانعم

 سعد هتيم لشوفن نالوامرخو داش هلقابئشا هیالنعا قیفزیاقل هدنوم تنلاغدارم هکولواذوخ ام ندنظفل طاشت

 .قیوطلا نششندقناکاذاطشانیب رط لاقت روند هلو تعتنینم ندنلوصنادنغاص كلوب ولوا طبانو ,زولوا
 طن هتشو و شاو هدمزادنفآ نالوآ بعشنم ندارعه نعد لیاسلا نم طَشاونلاكلذکو هزملییوا دنک مظعالا

 ندنیمباتو رونید هیسک, الو اولطاشنو نش یز ه اد دوخاب نتاقلبشولها یک شنم طیشتو رونلوا قالطا
 دایز نالواریما هدءرصبرو رم زدی اشنم نل درمنم طیشفمج وب قحال# هکر دیعمارا عمر ریو ندیدا !لجرر

 زو زیمیارمس_قیدلناوارف هنر هشورم هلییبس هضراعرب ماسعالالبق بو دنا تردا بم هنس اسب یارمسرب نوا
 ند لوا لغم هیلکلیوس یروب نم مالک دنراکد سلب واسفتساراب هوپدزسپمرلب لاک ایوب هدایز هل مامان
 كليا ناباّت عطقبابس.تعرسو طرف نیم لحن طظ ات لاقت زدهشانعم قلطاشت هدننزو لعفت (طشفتلا)

 تاسف اقر رل عتمة نس انعم ع رو هلت "دشوفنعهقانو اهزاحاذا هزابعلاطشنت لاقی زد لی هتسمهتسانعم

 االف شنا لای ذس ام كاعربنلطاشن ىنا وب لبسك نهم (طاشتالا) تدشاذا اهربس ف هقا شا |[
 1 لا طقنا لاعفیاوفهسانضمقلواولط ا_ولش نج یزد دوخاب ننافلعتمو لهاكمدآرو اضشان هلعحادا

 | كمزوجیوکوذو اسایناب تضع اذا هی ا هن شنا لاقب زدهنسانعع نفوصنالب و . هتاودوا هلها طشناذا
 یا بک نوجا كىزوج یموکو دیلکلیا نالوا ةداباهودو .اسملح اذا ةدقعلاطشن لاقي ردافتسانعم
 هاست | لاق ودهنسانعفعاهنیاروعوا ‹ یهتسنزو لعل عن هتطوشتا دقاذا باشعلاطشنالاق ردذنسانعم |

 هکر یحدوبهدننزو ,لبعفت /طیتنتا) هقلوا ادا هظشنا لاق رد هنس اعم خب مک یب یةنسنرب و هسلتخااذا

 هدقعاذا للا طشن لاق زر هسا فم اکو دو اتطفان هلعخاذا هطشن لاقي رددنسانعم كريو طاشن

 ظلم (طشتلا)رونید همدآ نالو اولطانن یر هب [ اق.دوخان یتافلعتولها یکطیشت ر هدننزو نسخ ) اف شقلا)

 طقم لحر لاش م وار وب بزنا ده دناصواو تؤش هاکهدلوب کهدل وب هلغلوا یس هب اد روشن هتک ل وش هدننزو

 | طشن لاق زوهنیمانعم قتمفچ رب هخآندزبرب دزو اط ےک( طشنلا اهنع ل زن مساذاواسهکرب هد هل تناکاذا
 طشن لاق ریهنضانعم قمزقج بوکحزس هراقم نی هغوف ندیب وقو ج خناذا یناثلاتابلا نم اطشنناکلانم

 تاسلا یماطشت هلا طش لات ردبتقوض کز دهتسانعم قمرضا, هلیشیدنالب و 1 الب منا
 ةدقعاذا لوألا بالا نم اظثن لیلا طشت لاشا هردهنسانعم كلموکو دو امانا تضغاذا یاثلاو ل او لوالا

 ءللنآزونه یخوبشاب كل رک صن دیا مت زهر زوا هفت اطزب هکر وسنلوا قالطا هتجنغ لوش هدضنزو هنیفس (نطیشنلا

 هو ذطیشن ویا لاتش ةلوا سزتتد هدنزایلاوحو فارطادوخاب هدقب رطیانا نی زسقمراو هنیراهاکمارآ
 || نقر وا نلاغنمُسد هکر وضیذ هتسپ روسهودلودشو < موقلا فضیاراصب نا لبق سم زا باضا ام ةينغلا نم
 ذخل ی یرونت یرلکدد هطیشف هد زو لاتعتفا (طاشتالا) هنلواقوسودخا تونلوا فداصتدصةمغ

 یعسر هوطشا هی رمعصدرفع ثقلوم اهوق اسو اهوذخ ادا نشان موقلاطشدنالاقب ردهنسانعف كابا ماسنتغاو

 واوطو ؛اهرشقاذا کل زظ تنال التف زد نام ام :قعوض نسب ردو یرللوب كفلابو ردلب را بتعاروکذم
 نالوا وکو دولکل یاو ن نانالاب دص تنا اذا یعرالاما طشتنا لاشن ردهنسانعم نمر وق بوکح هلبرراشبد یراح
 هد نزو روص (طوشنا) لع خب هد ماذا لنیطنا طشدنالاتش ردهنتسانعف قتتازوا بوکحردف هما زوحیا

 هکر ودشد هتوبف لوشو مو هامی.رفمدفراصاذا طظوشن کیس لاقت روتشدهغلاب نالوا هروعالص هدوصولزوط

 | اهرعقدعملرمشک شن یا مات تناک اذا طوشنب لاقي ؛هلوا رفح لارهشکت اننج هغوق هلغلوانن ردتبانغب
 ةظوشناةلدقعلاقت یکی وکو دروقجوا هلو ناسآ یسلزوح هکر وند + هللوکو دییلکلبا هدننزو هن وبنا (فطوشنالا)

 ی



 ۱ یک ناعویاعو ی هلیفنح تای دونو طابو ||
 | طابنالا) لک ۳ ۹ a لبن Cpe te i زروكێب و یراتآیراقناوف هبتزو | ۱

 ییهنااا رفاطنا طبنا لاق رد هپساسنعم لشاب ةيوص نیا نونهظ ایت مہک نازافوص هب نک کنز

 | لات ردهنشاضعم قفلوا جارا ةرهاظ نکی اخ هنسن و ندا رارکت شب دخل هکربذ چراغ تا ےلا |
 لعفت (طبقت[) اذا هيلا طين لاقرب هناا دنع بار و افخب دعب نهطاذ لو هل بن نلع شات |
 1 یسلتوا طال yb هبشناذا لجزلا ن ظر لاب ردهنسابنعم لَملتبسن م نانا لوق ىلع كرك نفوق اطبن هدلنتزو |

 هج رمان ا م مالک طفت لاقي ر ملمس نان تای جارا هلبارکک لاا ىم ھن انعم ك مالكوم ميلا |
 ن و و ۳ (طانتنمالا) اههامااذا یک قلا طبت لات ردهتساتعد عمر هی وص دهنک نازاقویقو |
 رد هتسانفم نالا راه طا ایا هتل نالوا نخنو اههامإاذا تبا ط دتسا لاق ردهنشاسنعم كعشرا هب زص هسک | ا
 ۱ هیت ماکحباو یتاعم هل داهتجاو فا دیقفو دهنشو اپضخ دعب رهظااذا لؤي ائ خلع + یشلا طوقا لاق |

 ین ) هداهمتخاو :دههعب نطاتلا چپ ج رضتسا ادا هيقفلا طینتسا لایصب ردلعتسم هنسابسعم تالاب منا تلا ۱
 [ظْنلا ء انعو) +ردندآ كخ اطر هد کم قب :رطهدنزو ء اربج(اطین) ردن کارکرد طی نا هنوز ۱

 دونخا نوا نللیصب بول زود نیدنسنسارب هابلوکس :كنهلدم یانو ی کنون نما )ند غطومري فاش تۇر |
 هد هزعاذا املا ٠ تابا ء طب ضزالا لع ۰ همتا امن رد هنا نەم قمر دن عص هرب لب لا نوع! ك قلب ۱

 نی دنا تتلو كم گید لطلشو طظنو | روبه هنابن اتیلشپ هعیعج بورا خار طزؤنه طعنو نامطب خا پالق

 ىر انتو هل ذا اطثن هطثن لاب رد هساساننج» قءهرذشل ن غا ؤا نکساذااظوشنو اطتیفلا طلاق اإ
 كلا نيكس ةا و لیعفت (طیتن1).نضزالا نه تجر خاذا ةا تلیثب ناشر د هسا تنعفا قتبفج لیوواپ ا
 | لاش هک وا مو نورح هلن وک ین هلام هج یاجو یكی .(طيعاا) هنكسا زا هيم لاشي نود هنينانفط |
 هدنکوک/ طنخاو زمو ازفز رفزاذآ .یناثلا بابل ا نم اط لج را طع لاتی ردهنتسالنعم كرو یکوک |
 رز لئاس . طخ و رولوا ندو دصع طارفا زونید ء هكا ددرت هنوا یزب : هم اههچ یرقوب بوناتیظ ملا | |

 نفتساقت تآ لمن و لاو 2ل اتال ينس هرچا ذآ طی لیبل ط_ لاف رد هنبساننعمكمنابا زازاو
 نشزفلا طح است ردا روهط ندنفلارا ی رو هل ردص کرد ونی اعم نایعبا هلغلوا بیش
 | دف انلا) “وود هنری :سفس * م دنقلا نکا ناب رج یر رایج ربجو ءایعالاو لقفلا نم تاصاذا اطرخت واط

 رکسو نیبدوخ هدننزو دا دن( اه املا ا ادد لعتنیب یاذطجان لجر لاتی رونید دیک نالوار رکود

 هسدادو رو هد کو کب و عج هز تناکپ هدشزو تاع طال )رکتمیا ص اغ لچر مسدود تیک
 هر طه ا)ا رهظب ناریسغ نم زدنصااف ءاکبلا ددرتوهو طاحت | هنخا لامپ رووا ربیع هم ند
 تلع هدشرو درک طه او)/تظونصلا) دولوا شراع منی رابسکوک كودو یا آ هکر ادیذا ضورمرب هدننزو

 یتاهک ا هززوا هسکرب هان وکب لر هبج» یاخو یت کیون( طنعلا) رونبد هز هودو هزلنآ شخارتغو هیت
 رد هنسساضعم تامزوکموسو مع اوطاذا لوالا بابلا نم اط مهیلا طن لاسقید دند نام كي هفچ
 لقب ردهنسباسحم تادروکووش یخدوب هدننزو ناعتف ات ) هفن| نم, یا هام زاذا ام ا طلاع
 هدشنزو طعم (طینلاا ههشااذا. هانا لات .ند هننساننعم كم هنکب هب 4 هنشرو هامراذا لیاخا زین
 غامدوربکو شو اه ب ععساذا اطر هر سام : لاشردعن یاسمن كلبا یاونسر هنسان هليا لصفو متش یی هننکب

 هدلییقف كنون ودهنسمابنخم سان هل كنون. نم 1): رکو خذیافا لع طخ لاقي رد هنس ادعم كلبا
 هغامد یسوارب هکرونید هک قا نانلوا ریبعت كيلبارا دومو سانلا یایاوه طلا یا یردااغلاسغی دراج
 هکرونید هروص یزاص نالوا.هدنسنعابس:قخ وح هدجخنزو لرد ید عام ان رراو هشاهن كن دقزا یوارلو

 زوشد هرازاب هرن نا وا قارنم هلبنهج تدالجو تعاعن هنت ( طلا ). /ریدرغصو قفص هدقدرارص
 ردنلبامهوت لكلا دقت رقت هدسننزو مکر یون یرهزا ةلاظباو عاج جامرابنوبعاللا یا طبخ مهل اقب ۱

 هر هسک ل وش هاب زو قنع (طستلا] یدنلوارک نکر ذفدازرف هدزلانعع کل وا جو هلباطسم هدننزو طب (طیغا
 ردیا جارطتسا ینرلپزواب بوقوص قارا هنراجر هدکد لبا سکت رع یرامروغوط “ارا هقاتو درک ویشید | ۱
 حس ۱



۳ 

۸ 

 ۳ ریس مات نم و نما ام ةعضولا هب دفضن ییعالا ثیدطایو حراشلالاف

 : طلالحب -رلاش روتشدهمدا نمسلیق ین هدننزو ظرما [طلمالا۴ زرطع دوس را م نیب دقیقا

IESلاو طلخا هکر لنمط كوم (طللاو) هلنبتعتف طاملا) رکن يس اك یک یلع رونلوا  
 هقان یر ر رک كز همه (طالمالا) طلما ناك اذا عبارلابانلا نم ةطلءواسطام لسح را طم لاتش ردهنتساتعم ||
 هد :زو نحت (طلملا) "هبلع رعشالو هثفلااذااهنینح هق هقانلاتطامالاش رادهنتسانعم كمروشوددلو كملي ول و

 ۱ قتداع ؛كلمروشود دلو هلدعلیوت هد تنا زو بارحم (طالملا) ر دبل ا یی نونشد هبهقاننروشود هلو لدعلب یت
 ۱ اق روند هقوا نوا یلیو ورود هتس د زوابهودشعوط لریلت د وتەدتنىزو ربما ربما (طللا) رونشد هبقاننالوا

 | ناکاذا لاق ةردهننسناتعم قلوا زسیتکلت قواهدشنزو غفت قلا هل شال یا یو طلم مس

 . || قهتسر هدننزو" اتقا دلم افاد يلا طلع لانش ردهتساسنعمقلوا قرص وزود هنننز و طلعا

 1 تف تان ویتوکش کناطو عف كالو كم (دیطلم )هسلتخ اذاهطلتما لاقي رد هتساتعم قعاقنیلروغوا
 ۱ هنر ابفا رس کرد جی راهزد نلت ید شت كنابهدنوب رددربلا دیدشومک اول وغلا كەك هلیهدشنب رغتآر ریون
 ۳ NT رام ذکر وتید هکمابهزوکرب هدننزو یرجج یطللا) ردیتانب قنانوب كلم مان سويلم
 1 رفت ناب وعاشم مو لو حار مرر عاشزررکبدو عرصه زعاشر ی طیلعهدننزو هلعافم
 | ناار خالا ااو تا ھت لاقاذا نلف طلاع لافب روند دهزاجا هکوبراوبصیلا حارصم هکایوک
 ۱ رد ..طلام هنس ره[ زدیفح لواهطایرلک قید ینهطآ هطلام هد کر قاالاح ,ردیسا هدلن هدشزوهحاص

 | ردهساتعم كن باداهبت و روج هدننزو طبخ (طبلا)رد هدلبر هد رضع دیعص هر اف ون تن (طولغنم)
 ۱ دیعب هاتف ناطیمو طیمو هرج :زاذاهطام لاتشزدهنسانعم كلبارا رو او رطعزو راخاذا اطیع طبق نالفظام لاق

 | زدهنسنانعم كلنا قارباو هغزالا طبمو دعبو یت "یا اناطیمواطیم ینغنالف ظام لوقت ردهتسسانعم قلواهغرال و
 ۱ اغيار ەت شاني بودی رو قشیاطبم هدنغار لاقت ردهنسانعم هنسطموهدعناو هاگاذاهطام لاتعب

 ح "هم توفو روژو ةدشیاطبموذ زهالاتش رد هنسانغم تدشو ادیزم یا ابطیم دام ییح التما
 | كلنا فرو هی و اوا فر طر و دیینعبیجدوب هلي رمنک همه( تطاعالا) هتوف یا هطیع هنخا لاق
 1 تعاچر هدبسشن رو ؛لعاقت طرا لا هدعباو « هاحاذا هطاماودعد و یضتاذا یا لاتش رد هب رلاسنعم

 | ادع لاتشروهنتساتتعم قلوا هاتبتو دشافیرانب هلکعود لالثخاو شر وش ةنغلارا
 E دش (طابلا)اودخابتاذا اوط امت لاقبردهندساضعم یعشلقاریاو
 هلثیزو تاک (ط ما لاطب تاعل یاط ایف لحر لات رونلواریبعت قالنآ هدیکت

 ] و ورک ندوص یراوطو ردنا شتم رد كير و هسکاو رد هنسسانعم هج تو لیتو
 طابمو لایه ناوعقو# لئلا زما هنمو روند هکمروس كب لاش هدامزنکرونلبا هز وص طابه هک هشت رود هکمروس ك

 | لقب اسهدنشنزو طیخ (طیما ام لالتتناو ره ین یی تفزطاا لا دیدش قوسو زابداو لا لاتسقاو دع و وند یا

 ۱ تدر لم هدتنزو بول (طوبما ۲ ردیدآ تاغاطوب ندنزاغاط هشتم هدننزو نازم (ناطیم) ردهیرقربهالنبورحم
 | د تا تم طا هلبنوکسن كازو خف کون عن نونلا لطم ن مذ "لاعت هنوحب زن ردیدآهیرقرب
 | نر هدننزو دوغق (طوتلاو) :هدننزو طبخ «دمبلا) رک ن یس اکر دبف دارمو هدننزو طبع طلا )زکذ ساک
 ۱ | ناز یاوق طو م ااو لزا سبلاش اطوبتو اطبن ءاساا ی لاش زد هنت ساتم نچ بولانیقوص

 الدف طبنو اها عتق اذا ا لا اطات لا رد نقم ا ن لبا جارعا وض ندب بوق لش

 هازل ع ونرب راراتت كال وج ماربلارحح ردیفسا یداوو هدنبرق لح مان هارو نالوا قادام ارب زج هدنس هبال
 | ءار «اءاطبتلا ) اههامااذا دیک زا طبن ل اگه رد ةا تعم شرب هب وص هک نازاف ی وق طبنوردشاتط
 نضوصخحم هرم ودی هدلخ مان فی رش ند د جن ضزاو ردیدآ هب رفربهدند ول شیعلادنع هدنشاز نا رغهدتانزو
 را بن لک اشلا ءاظنتیا ات هاش لانقارویشد هنوبف صاف ی :راروکو ل ءاطّنو ردیدآ زا تل وکر
 عضومر هلباه یو راپفآ a 4 برقر هدنتاضق نادى ردندآ عضوم ر هالن دالب یسهلبنفر ون بلک بلک هددنزو

 گاو طا بنا شرفآ هتلتمو روشداهغلوا قتل یر روکو و یرنآ ی كودكان تخف طبنلا) :ندیذآ
 لو یا اهنطبنو ریبن جو ن لانه هدتنژو هف رخ روند یو هظبئ اک او روند هیوضاندباروهط ادا ندوبق

— 

 س س ےس
 1 ظّواهنلخردفو نونا بیت رد نالف لاش ۶ لاستب رون وأ ھا هنهنکو روخ كندز و امامن ر میام



 طظافتماو دما ذا ی شلاطدتما لا ردهتسابنعد قفازوا بونوتهننزپ ردلاشعتفا لضالاف هک لبیک هد ||
 زاها ظفتما لاف ردلمتسم هنیسانخم یمازوا تفوو :هلساذا تیسلا طغتما لاضیردهنشیابنعم قمیص و ||
 ینریللا نکن روپ وذ هدنیننزول عفت( ۳۹ یدنلوارکذ رک ضد ةد زو طخم ( طقملا)دتمایا عفتر ادا.

 كترکس هدنفلبمو عسو تیاستآو رسلان نعي دیدش هیدپ دماذارغبلاطغع لاق رد ھنسانعم قازوا بورک کب ||
 :ودلوبقم هکر کیا ہین دکر کس کلر هتشو زر بوبنرکت كيد رک دین ان كم رک سا راج :رکل وقع |
 ردهتنسانعم قلوإ كاله بوغوزوت ی هسکر وهي رج ق هم اوف دموا!دیزمدجمال یخ یزچ|ذا ںیرغلا طغم لقب | ۱
 لاتفنازد هنسانعم قىرىق ینویب كب هسکرا هدیهشزو ایوب (طقملا) راغل هلتقانا مدهلا تع نالفط غغ لاتقب | ۱

 | یورد لوف لغ قلب نیکو ظبغ :بوربنچوکن هکر هرن اذا شافلاو لوالا بابل نفاد دط قمر هن ظقح |
 قلاخ مربیولاق یهدآربی ات الیوا هییطافاذا الف طم لافت دهن سابتعم قحردلوط هلی هنیکو مشخ | ۱

 ۱ | قموط هلب را تولاچب e0 رکی رلک دتباینعت ب وط لااا ر تائا رر فلاب و نرقلاطةم لاي مب زدهنسابتتعم
 | لینلتعچ, شوقو اهنخنامت ضرالا اپ برضاذا ةركأأ طقم لاشي رونلوارضت قمانیوا ولم کر هام

 | تاجالاب هبظقم لاقي رد م نسانعم كمر دن آ هلیارانیم همدآر وام طق عع یتالا راظلاطقم لابقب رد هسا ع
 | قەلب نه بنهانعم نەنش طقم اب را اصل ابهطقم لاقیرد هنسانعم قىرو ا لكنك دۈ اچ هفلحخاذا |

 س دنا

 کت كروریغطل لی ابهپ رضا هطقم لاق ودهنتسنانعم FOE هلبا ما كج ۆك کی ج مافو « داد |

 زمام ابو نشا دامطقخ ؛:لاقیرد هنا قلب ییهنسدرب هلی طافقوادیدش هلتفاذا لبا طقم لاسقب ردهنسانعم ۱ ۱

 ربغصلاوا لیلا یا ط اقلام دش لاقب رو شید هننالوا شلکوب كپ بولوا كخوک وق لع بياد زو باک طاق ۱
 ۳ قالا نمک ایزاف| یا ظفام لخر لاق اراعا لاف هلا یاشاط ةدرنخ هک وئید هب ئ اف طقاما) لثفلادیدشلا ۱

 متری زتو یدنلوازک دن دام فهل بک هنری د دمال نبق نم طقاس رونی ەنشەلوك كن ەلۈكو ىئض |
 زعب لامت زود هود ,نوخروطشلاقبولیکیدبویم بکنم ندلارهو فعضلاکو دلرولواهباک ندپانورف | ۱

 قالا ین هتیقل لوقتروننید رنج رابط تیاغب : هدهاک وال لو لار هلواملا نی خمرا تاما | ۱

 هزبییو ها تل هدو توت هد بیو بکر ولک د ظغم یعجج رونید هنپبا تهغوقو برا عضاوما قيضاق یا
 بابل نداطوَمم رعبا طفل لاعب ردهیشب اعم قلا ناو بویلقرآ میس هدام اڑغو دهد شنو وچ ا |

 نقی لوا شغوطقلیآیدیدوخابقلیآ | لا هکروتیدا هدنو ل وش هد ناو فنك( طقلا اديدش لرهاذا وا |
 یانازوتند هغازود ندینا یرلک د تنا دنص سوفا هلی كبو (طقلا) ةعبسوارهشا هتسل دلواذا طقم لو

 جارتهما هدبنتزو لاعتفا طاقتمالا) هعرمساذ| هطقم لا فرد هح انعم قلاخم ةر طه زولك طاتقما
 یدنلوا,رکد هکر جفت هدانننزو هطوعق ليي كي (ةطوعقلل لا هح هجر سا] ڈا هطقتپا لاقت زد ةن ماتم

 + هک دلر و نوا هظفاحم دوخان تناما هني ی دنکه کر ون هسلک را رطو تبلت شا يک ِ

 "شبا. عفرال ثبیخ ی طلم لجر ر لاق هلوا رونللالج بون راچ بولاج ی ؟هدنبلا هدقدنلوا نحت یریدوخااب
 واین طلخ یاذجام لجز لاقي رولک طولمواطالما ی منب نوش دهیسک ییشراف|یلسنو هاو هقسپال

 لو الا و,نممانحا بالا نه اطولمطامو مالغلا ظلم لاقي ر دهن نىسا ەم قلو ولبست قر اق هکر ..دشنزو دوجق |

 هالطاذا لوالا بابلا نهاطلم ط* اط زمام لايق د هنس اتهم قاطاو ضر اويدم م تنزو هلخ مطالا) 1طا تاكاذا
 هماةتحام لاتیقب ردهنشانعم قمروغوطدلو مامان يتدیو مقلج نا لیلا طلم لاقب رادان انعم اليا شو

 ةالطاذا زط البا طل لاش رد هنیسانعم قماوض راو د یخدوب هداشنزو لیعفنا طلخا ماي ننغل هتدلواذا

 رک ذیماکردروهش یاد [عکر دهن كل لیکن راشرخآ ا: عامه زکیب بوی عاری او
 هنخلازا یروقیکی او یتاط کیا كن ەد زؤر باک (طاللا)رشالا اواو تش فضا لااا انالفاظلم كافي

 طال ا هبطاع و ءانبلا اسب نيب لعجم نيظلاوهو طالملاو نیل طاطا ىن لاقي زو تعد هروملطت ناتنلوا عضو |
 تت رلاوق تندود المان )زوشدناطالم هنناجن ییارو ضد هنیناجز:كکیزواو تال تع اج روند هلا و ۱
 رونلوا قالطاهیآ یکی هطالم نبا ) هیفتکوا هبدضعب یارعبلا طالبی ایذخ لوقتروللوا قالطهتب رذومالوفیلچ ۱
 یرسسک اس (هاتطلل) یدنوا هتک ندننبداوض یان بوټ یک بوک ن الملا: یا طالع نا علل ۱

 كبكيك شان هکرد هلیستانعم قاعع« نذتعاونا ینیزراب شا هلباه/( ماتطللاو) هلا یرنصق الثلقو یدم:كفلاو
 دود ۱ ید ها ازەجەقخ وپ تالۈا هدننپ کیک بتا كان لوق یخ زوده زابل عفو یک ناز نواز

۱ 
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 هبدیدشن كد یاطو ینفكيم ل)دواوایک فرج رایج بویلو اسنپ جک نیر یه هکر دی ےلکن
 ږده ساخ هم + یبهغوخندونقو هدمادالوالابابلانم ًاطمهطم ارد هنانجم كمربزوپمپوکج ی نسر
 مکن ذاهتیخو هیچ ام مم ل اغا د لمت هی انعم كمرکیرازویو یراشاق نینوخجنو کو هینجاذاولبلا "يملا

 ۳ ارز نادل یراقسرب ةبطاسحو زونلوا هياک ید م "دخر وصو هبا یا هدماییفموب هکه

 اتن وچو دننزو هنية( طبل اسب lL طا هک جیاهیطاخاه "ماذاسهعباصا يملا ریلمعتسم ||

 رخ اب کدر خوی هدنزو تاج ( دنا طلا )دعضومر هدشنزو دنیهح (هویطدروبشید هر وص لب طلع نالق

 دتنزوءاریج /ءاسطیطا) ضما ان لبالا نیل یا اطا طم تیمش لوقآروشیدهنب دوس هودینکاو ||
 OTE نیدیلا دمو رضب اب یا ءاطیظلا ىش لافي ردهننسابنچم كعدوپ قد هدازوا یرللاو فرللاو ||
 هططم لاب رد هنټ انعم نکس هدیشزو )عفت ظل اند «نانعم + الو, ط ء هلرصف كوم وب (هابیطیطا ا د

 ۱ کرد هنا منعم كلبا مالک نی ولتود تب ادا لح را ططبت لاب رد هنا عما كرك ییزو لعفت طولا ) هیس اذا |[
 ساک هدنزو هل راز طنطا هیفنولاذا :مالکلاق طط لاقیار دن رابع نیک .وښولرډولړد یزوس

 ۱ زما مان هززوا قیج یزلفر هکر دهنسانعف لامرونک فن وتو ریضیفتو تالتسیس یالکے لکنمو
 دن رز ۶ (طمطعلا) هطالکروا ه ظخق یناوتاذا ملكن اوا بٹاکلاط طم لا قی ردتراببع نیکمالپ وسما

 ات 1 هداسبتنزو باک املا )زاد ال طرطع لافشیرد TY كلا | سبک ت ظلغوص

 1 و قاب نالوا هدنرلناب قریوق كنهودو ی هدننزو طو الع (لحد هناظنلاو) هدنزو

 ققازوا بوک ین هنشنرب هلن وکساعان رعو یف كيم(طعلا) هینمیا.طناطمو طاطنو طاطمالص لاق
 ۱ ETHER قمربص ملقوم ماذا تلاثلا بالا نماطعمهطعم لايق اینا 1

 | ردها انعم كلی" حاج قزغإ اذا بوقلاق طم لا زد هنسانعم یهزدلوط پوکج یکی رک ای شاروقو ||
 زدهنشاپنجم قو لیفو نا ذااهلوب تطعم لاقپردهنسانعم قمروغوط ندر و هچماجاذا آلا طحم لاقب
 هروع قطز 4 رها از فول ق ینا ذا ار لام ل اٹ فی ردونسانعمقلهطرضو هفتناذا جا طعم لاش

 | لا ردە توم كارد ک شک بوردناای و|نقج ك هسکربو رازی هلوصوم یرلنا یزیک هب راکچیرغوط ||
 قماۇواةشولوس هنن وهلساذاتبنلا طع لاقنردمنتانعم قمريص لق یخدوب لعاب جتبالا) لیماذآ هم

 | رءشلاظعتما لانش ردهنسانعم تالکودیرلب وتو یرللیق تدب و دما یا عمترااذا راهنلاطعشماایش رد هنسانینعم ۱

 | تا هبقع دن:زورب ز(میعنوبا» لس بن كلو دیزلپ وتر دبس هینک دزوقهدیننزو هفرغ (هطعموبا) ٍطقابستاذا
 ۱ | ربها هدنویدوخاب ردیدآ عضومرب و دپا لجززب هدننزو رن ز (طیعم)ن دیس هینکت نیما نی ور يیاننابایردب

 قلوازآ لب وت لوف یسع .قلقا كيبخ كيدروف هلنینعتف (طعلا)ردیفسا یردب كتعاجرندشب قو ردهدننزو ||

 لقوا ثبخاذا عبا لا بالا نهاط حم تزل اطعم لای زد هراکب ندم ذع تلقردقلو!قالواق دارم هکر دةنشانعم

 ظعماو ردهلاک ندمدعتلق هدارو روند دررف يا هجزآ دو فتك (نطلاوزدیعمالا) هرعش

 هلاسهوفزاط نایلوای را تاسبتالصاوهدسج یلیعرعشالیا طمالج رلاش رونلو اقالطا همدا "| سیلیق یبسدوک

 تابنالیا ءاظع»ءضرا لا .ردعا دن اطعمیتومهیف تاپنالیا طبعم لامرو طعم لبر لای رولک طعم ی چج رود |
 اعم الاو) هل دنزو لعفتا له وین يا هلاطم ی ا نظتت ال لات رونو! قالطا هنر تیروع ءاطدواسپف

 ]| لیس ضرب یرالبق ك: هدوکیي دنلوا ماغداو تلف هيم ات ردلاعنفا لبصا هک هلیرسسک کن هددش» ممو ان هره
 | قم هلوافیزلب وت كنهودو هل ضرعب ءادنم هرعشطفسو طرغ نیه طعم او لجرا طعم لاق رد هنپس انعم كلکود

 طعم لاقب رد هنسانعم قمازوا بنولیکجی یکم جس بولیکو دی وت كن او ترباطناذا + هراب و او ت لاق ردهنسانعم ۱

 یرلبق ك هدوکی بدون هدننزو لاعفنا طاخمالا)ندجض ومر هلی یف تن همه (طاعما)لاسطو درجنااذا لیلا
 ]| دود هعدا نوزوا كب هدننزو منظعم (طعبآ)هزعش طقایناذا لجر اطما لافبرد هنسانعم كلکود یراب ونو

 ةیهادو ثیخو ردب وام اعلی روید همدا آ دیش وزواب هب ښزو ساغ طعلعلا نان لیوط یاطع/لحر لاو

 ش!روخهلبنوکس ب مچ نرغو ضف كی (طغلا) بها د ثببخ كاذكو دی دشیا زعل هم لجر لاش زود همدآ
 قزرغااذا ثلاسلا بات لا نه ابطغم هسوق ف نیارلا طعم لاش رد هنسانعم قمردلوط یکی رکی شب رک ك یا
 | ردصو صخ ەکمردنوس تبوکچ ین هتسن قشم لوق لب ردهنسانعم تمردنوس بوکح نوچ قشازوا نیرو |

 يوك لیا ااو( طاغشبالا) نا ملاک وش :دموهوا هلیطتیپهدماذا یشلاطفم لاب یکی سرفب |
 a جیم تیس س
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 طراو) هو لر جا هلی دنا لار رد اس تیر لوق لش قم

 لار ردلزتسمدن-مانعم كلتا جازخا بوریص هلقدپ یدروغوب دوخاب یدوننوروق نالوا هر مولطو هوا[

 هلوا ردنا دساف هلغقا یوص كن وقار رضتم ی و اکآهکروشد هیوبقولتطنوصلوشو ةردکیاذطضءام |
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 ی هسنزب هدننزو لاعتفا (طارمالا) هغنناذازعشلااط رم لاقت. هانم قلوب لبقو اطر ەلە
 یک س تک سحر تی تی

 كملکود بوللو رات وتورللیف ندندب ردشهوا ماغداو بلف هچم ءات بولوا لانعتفا لصالا ق هک هلی دیدات
 كز هات هلینوکس كتبو قف كيم (طسلا) هشدخو رش ظنماذا هطرام یاس ندهنسسانع ایوب ین بویلهرط ةلقن رظ E هنسکرت هدننزو لعام ( ةطراملا )تاو طقاست اذا طّرهاو رعشلا طرم لاش رههنسان 1
 لعل هديت هظرخ ت هلباذا بوق طنسم لاسقب ردا عقم ةنیل ابنغم قمردزض نی وص یکیدلیا فشن توز | هل لا :هرکصت دق ذتاتضا و و هعنصاب هّیفام طرخا دا. یا طم لاقب رد هتسانسعم قرص هلقمارا هلق | نالوا هکفش رغب و للا ءاه مرخافاهجنرق ا لخذا اذا لوالا تاسبلانم المسلم ةقاصلا طبخ لاصق فب ۱ هدقدشآ هود سی هپ هفان یوص کرد هنسنانعم"قمرفیخ بوربص یب نم نالوا هدنجر بوقوص لا هنجرف

 بوربص سيرا كن هکرونلوا قالطا هیوص قازوش (طساما)طایسلپ هبریضاذا انالف طلت اپی رز
 هره طو هکر دیعما لز حوض یازوشرب ضوصخم طشامو نوطنلا مدع ج ىا طسام ءام لاقن وراتقج

 ردنا لاسهسا بوربص هنمیاراوه تسب را هدقدالتوا یعسق هود هکردیدآ تان نیص عوتروزیمدتدراوب ||
 نالوا نبا هنکی ی یشیدو رویت هروفاجو ودکیا طم ءا لاب روتیدزهب وص قدال وه دننزو ما (طیشلا)ا

 لاسقب روتبدآهبوص قنالوب یدو هدشنزو هنیفس ( ةطَبَبلا) ليال ناک اذإ طرسسم لخلایبقی زوئید ایککر

 ندیا نادری هدنشب ویق هلشجوحو +اسلا ةیغتلا لا ءام ىا هل ها ءام اهلا لبنی يع یا ةطيم با لاب |
 رفصم روند هلص هلالوازآ ندنآ کم بش روند هود اقا هسجزا ییوصو هاوارواوا نیفیتن کر وتید هبوب ||
 قنع (طشلاو) هدشنزو ففک طل او هلنوكسس كن هجم نيش :یالث تاكرحا ایم ( سا هی یدشنو |
 طاشمو ظاشما یعجج زار د هناش هدینسراف روند هغارط هدننزو ربنم (طشماو) هدنتزو لع (طشلاو) هدننزو |
 تواهدرخنربو روللوا قالطا هثلآ یراکدشیا ریبعت قارط دیره الج هلیعخ ك٣ طنمو هلب رسک كو زولک |
 رتسکنآ-لاقب نونلوا رعت قاقارط هکر وشد «راکیکهقفوب نالو هدنزوب ابو ارد ید بثذلاط شخ هکر دیدآ |
 یصب هکرونلوا؛قالسطا هنکیک روک ن الوا هدنتلآ كزوفا فقکلا طشمو همدقیهط ت ًايمالس یا لجو طم |

 || تدجاغا هزرطرب و رولوا هدنتشیه قارط هکر دیدآ اغرب صضوصخ هبهودو رونید هناش ید هدینسیرافردکیک
 زیعب لاسقب زونید هی هود شم صاب افت یکیدید طشم (طوشملا)راردبا یغابق پوک ہک ر وشید هب هتل لاراب
 لوطو هد هیسفیا طوشم ل.نجز لاتفب رونلوا قالبطا هبسسک نوزوا هلو ططشلاب موسوم ئا طوش |
 چاصو هطلخاذا لوالا باتلا نم اسطشم ىلا طشم لات زد هنسناضمیمردشراف هلحف اهم ( ظشلار
 هيسكص ب هتتمو نها دمو قاتلي هلتسانموب هلجتراذارعشلا طشم لاسقب ند ةنسسناضعم یقمارط لایفصو
 چاص نلیک د هاتةمارط هدننزو همام /تطاشلا) قلص ىا طشلا ماد لجر لاقي روتلوا قاللسا طلا عاد ۱

 لاصتفا (طاشتمالا) هنم طقسام یهو هتطاشع تطقم لات رونلوارببعت یتارطکرونید هنیرالیق لاتشضو
 هل سما رطلزوکی خاص هکر وشید هبوناخ لوش (هطشالا 7 طشنماف هطشملاسقب ردهننانعمقعارط هدتززو

 ربحت ی زاءزوب هکر دندنوب یربعت هطشام هنیداق هجوم ندیآ نیپزت یسمرهجنیلکهاوارارط نتراجاص تاوسن
 ندغا هلببس كالزومس یراناب کیا كند هلنبتقف !طش1!)روتیدهتتفرح قل هطش ام هدننزو هباک(ةطاشملا) روشلوا
 هشلا نم طاشمالاکاهسناج ىلع راصاذا عبارلا بابلا نماظشم قالا تطشم لاقب ردهنسانعم ی! یلکشیارط

 لع نم تنشخاذا هد تطشم لا فف ردهنسانعم قا ئش هلوقم نکی هلادوخ اپ لنملتتوشخ ندلع تزنک لاو |
 قارطقارط ندغاب یرانب یکی ندکلزومس كنود یخدوب هدنشنزو لبعفت (طیشقلا) هوو كوشاهبف لخدوا
 طسم (طصل !)دیدآ موفر هشت زو سليما (نعشیمالا) تط ثم نفع ةقانلا ثطشملاش ردهنبسانعم قلوا
 كن هصااخر غم دا ضو ىم كي ' ماسلا ٠ طم قاع جا قامطص لاف یدنلوارکذ هکر دیقد| لجو هدننزو
 ید هدنوب راتتاسو هالث تاکرح نالوا یراج هدنظفل طشمو روید هغارط هکر دهنسانعم طشم هلسیئوکس
 هوا سالتخ | ندفر طیکراهدننب نوش لر هتهدا ضم  هبچ»نیشرانآ ریز ردبتخا نمو هع ر هروب زم تخلو زدیراخ

 ی
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 ]| یژژاس هکرید حراش راردیاربعت یکچروا ناننطیش هکر ونلوا قالسیطا یخد س ثلا قی رو نیمشلا بایعلاکاو

 3 ۳ حل ا) یدیامزال لوا هلیعتف كهدنروص یخیدلو ان دنس هدام طخ نطر راب دليا مسز هدنسه دام طیخ توب

 ]| هاکندنلاکكفعض دوخاپ ندكارب و رانتسااذ| لج زا طحت لافب ردهتسانعم كمروکموس ندوب دننزو لعفت ||
 || لچرااطلاشب ردهنسانعم كعروب هناپ رطضطم "لر هبلکما بون هر درغآ ر غآ یکر رتوک وب رغآهاکو بولیشب
 || تالواهدننورب كني زوف شعوطزونه هدننزو لیعفت (طیضصتلا. یرخا لماضیو ةَرم طقسب هیشم یف برطضااذا

 مکه دنتزو فتک (طخنا)هیلعام فنا نم حامل | طع لاقي رد هنس انعم كلیس ییهنسن هدنزرطمغلب |
 | كره (ظاختالا) رک نت یا طع لجر لابقب ولك طاخما یعچجروسنید همدآ ناشیذودبس نالوادرماوچو |
 مسکو ف كو (مطبجرم) فن ذ مهسا خا لاغر هتم انهم كمروک هاش قوا رس
 | ید ندکتفتننلو ارت رخو نادکو بی ابعهکز ونبدهیهطوف وکر هی نمک یه (طرما) ندید هدلب رپ هدب رغم

 | طرف(طرم) زخوا فوص نم ءاسکوهو طرهاهیلعواهیأر لوفترولک طور: ی ج رارونبروبرانوناخ رونلوا مسن ||
 | ردهتساننعم كانا تعرسو هفتن اذا لوالا باتبلا نه اطرمرعشلا ظرف لالنقن رد هتسانفاقلیوب لیق هدننتزو ٠

 | لاقت ردهنسانعم قمرقمچ هللاهساو هعججاذاهطرم لاب زدهنسانعم كمر درلو: ع رسا اذا لج لا ظرم لاق
 | هرم هتدلو عب هب تمراذا اه داون تطرم اسب رد هنس انعم قمروغوط قنجوچ قدهالو هی راذإ مس طزم
 | حرطتال لوقت .روئلواربعتیت ار ط هكر ونید هرالبق"نلیکود نکیآرارط نان ةصوییحاض هدننزو هما (تطارلالا

 یراژوکو كن راشاقو كنسهدوکه کر وند هب یشکل وش هدننزو طلما | دطرهالا) می رسنلایفطنقساهيا ةطارملا

 _ | نعرو لک هطرعو .هلیعع كيمرولک طرم ینجج لوا فیفخ یک لویو زا یرللبق كنب رلکپرک هلفلوا شعا
 | طرمابتذلاق رونیدهدزوقشهلوب یب وتو . اشعهنیعوهبج احو هد ج ر عش فیقحا یا طرما لجرلاقب هدننزو |
 | هیلع شی والیا طرفا مهس لاقب ٍرونلوا قالطا هقوازسکلب و. هنسا نعم صارونید هب یرغواو رعشلا تفتننلایا |

 | هدننزوزپما طی رلا) طرما نکا ذاعب الا بابلا نماطرغلجر لا طرغلاقب رد هنن انعم قوا طرفا سكر هلنتعتف مطر ا)
 هدننزو قنع هرزوا یربغ كح راش رونید هقوازتشکلب هدرلنوب هدسنزو قنع (طرطاو) هدننزو باک (طارلاو
 كنکلب كنا هتنارونید هنغلارا كنادرقآ ما هلبا هنن ه منزوع اك نیک كنا ظذ نمو رولک طا رمو طارا یعج كطرم

 نادرق ماو اقراص یرغوط هرب بولوا هدنرزوا هنسن ةیبش هن شابه هکر درایق هدنزرط قا هدنزوب یا
 هدناا طا روورو شد هنب رب نسب وت كغلاقوب هدنزوب جا كلب یم هصالخ رود هنفلارا ین ظ هلبارالق لوا

 یدچ كن هلحرح نب مشاهو ردعضومرب هدننزو رباز (طیره) رونید ناطی رم هلبس هینب هت هکر ونند هرم یکیا

 تچ چەم

 بت

 ۳ كحراشروسد منمنعترکس هنوکرب لنهسقنآ هدننزو یزج(یطرلا) ردنا

 قساق هلا كب وک ل وق نع رونید هنیبام كخساقهلبا سکو کل وق ىلع هلبا كب وکه دننزو ءارببخ هلی كوم (ءاطب را
 ردعقاو هدراز نالوا مدنتلخاد كنطب هکر د تمنا رهط یکیا دوخاب زون د هب یرد هقفوب ییکراز نالوا هدننبب
 هنمو حرابشلا لاق: ردقج هاوا وق عبنم كنج ارح ا هلتادش كلزاوآ هكر دنا داقعا هرانآهسک نازغاح بورقبح
 ردصلاوا هرم هلا نیبام یهو وا طب رم قشنت نا تیشخاما ناذالاب هلو عفر دقو هروذح یال رع ثندح

 نسو وت هکر ذب رغصم كنظخل ءاطرم لصالا فون و خیاتصلا انهیلع دقت ناقزعوا امهنیب ةقيقر ةلبوا ةناعلا ىلا
 زدی رضوط هنب راناب یکیا ؛لغآ کر ونید هر سلیق یرغوط هنفرط نورب ندقادود تلآ ءاظبرمو روند هنوناخ
 كغادود تلآ هرزوا ككا هدمکح تلآو رونبد ناواطبرم هنفرط کیا رولوا هدنرزوا كناروا یراسجوا ؛لراقب |

 ناواطب رم هنفرط یکنا روند هر: زس وت قجآ و لبنان یکیا ندا هطاحا سهراب لاقص یرلکذید هقفنع هدنتلآ
 نوهعبدلوارمسپ وت هننسابنعد طبا روند هغتلوق ءاطب رمو هلی رسک كم روند ید ناواطرم کو بو رونید ||
 یراقروف كنجااامرخ هلب منک همه طارمالاهئسانعمةاهلرونبدهاد كوك« لبارصقو رخصت /یطی لا

 كتا مدقنو قس هرزنا توادبا تعرمس هقانو اهرم طقساذا لا تطرما لاقب ردهنتسنانعم كملکود ||

 زد هنس انهم قغاخ بولک قو كل وب یوتو لیقو ثمدقو تعرمسااذا هقانلا تطرما لاقب رهاهنسانعم |
 ط ملت لاق رونیذ هنعباغا امرخا لیکر د یزو هدننزو نسح (عطرملا>طرعنا هلناحاذآرعشلا طرما لاقب |

 (طارما) فمدقتم ةنعرمسهیا طزم فان لاقن رونید هپ هقان ندیا قبس یراّزاس بو دبا تعرسو اهرب طفساذا
 روشد هب هفان ندیا بش یراراسس هلتعرتسو رونید هنجافا امرخ نالوا ینداع كکود نغوروق هدننزو بارع ||

 طم لاق ردهنسنانعم كلی تو کی یدندطرنانلوارکذ بو دل اصق نترلکم یاب ون هدننزو عفت غطب زقلا)
 دج ا
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 نلضا اا هتواو واو هروک ننابب كحرش لادا اطال مالا یف ظال لا ںد ونان كلا مارباو حالا (طاللا ۱ ۱

 هل نلوادلوامتذ هطالتسناو | ةطاعلا لاقبرد هتسانعم كاما اوز دردم دلو اینو اینو یدنکه سکو (طالتسالاو |

 شزاق جن ةطب وللا و Sees E ببتر و

 هوي عو ۷ یسنجمجب روتشد هلن رو رک كنيخراو كاكا تا ارشقیا للاخ لاش

 تیهسو نءبطو " دلطنایا طنالاةّرح ةقان لاقب رونتد هنیزد هل زنسک مال طلا درولک طایلاو طال
 شش ۸ سلاو هنا ترعلا لوقتهنمو * روئید هنب ,رشق كئش رهو: هيجل یا طلا ع ركل اقن ردهاتغم

 هسا قیویضو زوناوا قالطا هجبورکو هب ییا هدننزو باک (طاتیللا) ناسا وا یفاسهترج ب بهت
 هدشنزو و [طهللا) ه هرهعصل ااداهدطرل لاسم ردهنسانعم قمردشبا هد رو :لیعفت (ظبلتنا) رونلوا ق ۳

egةوشنمآفکلاب هب مضاذا ثل افلا تاسلا نم اطمل هط مل لاقي ودهنسانع مرا لشاب لا«  
 هطاخاذا تولا طه لاش زن O E كمك تاوتاو هبهامراذآ یهسب هطملاتشفب ردهنساننعف قغ قواو :

 هب مال تطهل لات ردهنسانعم قمروغوطدلوو هغر اذا ضرالاهب طللاش ردهنمانعم قلاج هرب یهنسنرو

 یلیکح لوقت هنلوا بیذکت هلو قیقصتهن نکا بولیدیشیا هکر وشد هربخ لو هدتښزو هرم تطال هتدلواذا
 ناوناج هریک زنم (طاهلالا) هذن لو ابق هتل یا هقعست لو دععسام هنم یهو ربل نم طول ۱
 ميل التين لصفر هبه رضاةا ءاماتمجرفة الا ت طه! لاقب ردهنسانعم:قع راخبلباوص هنج رف نوا اربا |

 ادب نم یا انظم اط دع مش التما لامع زد هنشانع دما رمو هدان ز هدننزوب نیک (علاو) هدننزو فتک ( طلا

 نص بوضب نوجما ت لاح یساوقم نعلیصب هدنرزوازب ها لا ن هنسنرب هلش وکس لنادنلثم یانو | یف كم(

 هدتنزو مظخم هلی ل۴ یاح (زع عجل ) ضرالا لع هدم هزخاذا تائا بالا نم افطتم هم ی سو ۱
 طع( للا لوط هبنخرسمیاش قالا ۋە2 لحز لات روتیدهمدآ ویو قلاص عقلخو هن وول, و نوزوا

 طاح ام ماع لات ,رونید هل قاروقزآ یرومب (ذهحابلا) رکذیساک دف هل انعم یعیردهشاکاوهدتزوا|

 روا قاراش روتا كمع با حالصا بو ر دیک را زو زو ك نشف رک اب هدننزو لبعفت ( ظیصمتلآ ) ثیغلا لبلقیا
 كمل هود هدننزو لاعتفا طاعقمالا) هصیل مب اصالا هیلع ما اذا تولا طحب لاقب رد هنسانعم قمهفنص بو ودزک
 نیکچ قاززمو هاتمااذا فسا اطقما لاشزدهننباتتعم قمرص ص ملقوادغاذا زیعیلا طعما لا قبر دهتسانعم

 ناصر اولا بالا او والو لاخلا یوم نانسی تا هیذتسننالبروا

 هدنشا هلقدغوطینب روا كن هود ذمو هامراذا طاخلا طخ لاق رد هتسانعم كمزوکموشسو بارضلا قالغ عااذا

 زدهنسانعم كمردیک وربصین یزد راکدىداباسنالوا ىت نیت و و یردیرلکدیدسارغنالوا لیروک

 ةننیاتعم دامر روند هلوکو رونشد ه وهصق طو هر تقبیا هشزغ تطختانا یحااذه لاش و ۱ كيلعاسخ

 قعاق بوکج یش نالواهدنلاكنطننکر و رتنتمااذا دا لجرا طعما لاق زدهثناتعم كنزىكتۇا ۔هلتسااذا

 باكا ءا طا ء انطالانیب نوا دتا اکا دبیا هکر دیدآر سرب هدنیزو رج طی او هدننزو دنا قطاغلا)

 هدنککبم !نتقو لب وا هيم كج (ناطیشلا طاخع) رالناتبنیرعش ناتلواربعت سهم كى که دكر ەك ر دن راک دید

2 
 تد بریم

 | هدننزولاعتفا عطاتلالا )رد هلماغم هلص فکر ددنس انعمات ریس دوب هدننزو تاته (طابللا) یک لوقو لاق یدیآ طول

 هطال ادا اضوح اتل الات ردهنسانعم كما حالصاوربم*" بولاویص نوه سد دنکص وص یصوحرب هسنکرطاّتلاو ||

۲ 

 | قواهدننزو دۈعق: (طوخلاو) هلنوکشب یار هبجم یاخو یت تيم (طخما ) هعازتنااذا جرا طا لاقت ردهنسان

 ۱ بوکچ ییهتسنزب وعرسااذا هر لب اطخحم لا ردهنسانعم كايا هلتع رو هلت اقا عسا طع لاق ردهنسانعم

 | هقانلا لصعلاطخملاقبرذهتسانعم كليا مادقاهدقعآ هب شید لکراوهدمو هعزناذآ هطخ لات رد هتسانعم امر دنوس

 ۱ هقانلاهدههسزوغوطهقاترب هدر دن تعاجر هللا هقالعوبو زونلو اقالطا يدا هیسکنادروغوط هلتساتموب

 كار ن ئا كشرغانط نح لاو ساسالاقو حراشلا الاغ هبساببنعم مهدنع تعتز راد ناللفونناعطخح

 ۱ لاق رددنتسانعم مرکب هن ردنذلوو اهدرییراساذا اط لچر لا طح لاق ردهنسانعم كعزو ةلتعرشو

 | فشلا طعما لاب ردهنساتعم قرص ق یجدو هددشنزو لامتفا طابتعمالا) هسا هنشا ادا دلولا طع

 ات

 ۱ رود هکوخس ناقآندنو و هدنشزو ناس طا هسلتخاو ها ناةدبقام طا لاتا ندهتساتنعم

 دون قالطا هیهنوهوم طوطتخ ناب روکق ر هناق لت لنو نوو تو زوا یک توبکراتندسعت خاعش هداوه

Es 



poeو6 6۱  

 8 یاب دنکب تاطتشلا ندنزدپ شیت دعي یصا دلنلوا انخو یدیشمردلافب 7 هدنراوج هدهنسآ

 ر ردف رحم یلوا كن انا نالوا موس هدهساج یدبا یرق كن هسک م ان ناور نب مصع هروبرم ى دلبا |

 هز زاوا نایب كحراش # دموس رع هدنباب فاقردیزرق لدیز نی ابع هقبةشوز دقلوا هقبفشلاونپ نالوا باوص |

 اوز و وج داملا ا نب لمن نمی وب # لبا ل نزام نم تنکول##ردوبرر و متی
 بیچ قج هاوب لبفو قلا یا طاتللاب هتک لاش نو تک رونلوا قالطا هلق قح هاب

 اک هدئنزو ربنم ( طلا 1 ) نونهکیدرش ید كنس ۳ ووا یقالطا هکجترواو هتسانعم ساقنمرونلوا قالطا|

 ا )رانج ققالطا هیدشام قج هلآ شنآر ونید هشش قج هردلاق بولآ هنس ندربا
 لا قز دلبعت هنسانعغقلوا علطم ِتویارعوا هرزوا هتینرپیّرسنآ هدننزو لامتفا ( طاقتالا)ر دتعاجیری |

 لفت( طفلا )رد هنساتضعم قلآ تور دلاق یی نف شکسود هوز لالا ف باط رغ نم هیلعرع اذا هظقتلا | ۱

 TD انههوانھھ نم هطعتلااذا هطةلتلاعب رد هنسانعم ك مرش وي د بورد ند از وپ نداروش یهننئر هدننزو

 را شبا هل نکردرکس تآو هاذاح اذا هطقال لامير د هنسانعم قلوا هي وشرف وشرق هدننزو هلعاسضفم

 یزید هلبعق قلعه (طاقلالآ )اعیجب اه ذخا اذا همناوقب سرفلا طقال لاسقب رد هنس انعم قلب وط بوردکیرب
 هب ےک نرش وید ناو ندرپ ( طفل ) شابوا یا سالا یمطافلا ءاج لاقیرونلوا قالطا هپ هفلنخم نسانجا
 بودیشیارب یزوسره نشود ن دنزغآ كفطان | كفطان نعي ةطقال هطقاس لكل لث ا هنمو ردنوجما ثیمسا ءاتر ونيد
 | کرونلوا قالطا هنغسراوق شوق ( یصحطا ةطقال )رونلوادازبا هدنضرعم كلياناسل ظفحرونلوب هسک نذیاعناش

 | نوعا كلیا لاقم لفن ة دشنزو یبهبعم هلي تا هددشم فاقو ىم كمال ( یلعیقل )رونلوا ریعت تهد قلشاط

 | ظقتلم یا یطیلخ یطبقلا هنآ لافیروبلوا قالطا هی هسک نالواررشویدراسخاو ټپ داوح نداروب ندازوش

 | بارطضا « دزو طجخ ( طللا )ر دصوص فصو دوخاب نوجیا هجوازم یطیلخ هداروب اب -میلراسخالل
 | هب هتطادا لوالا تالا نق اطل حزااب هطل لاقيرد هنسانعم قمجت اسو بارطضایا طل هل لای رد هنسانعم

 وازاناقلق نل زود ندیردر دنمسا كضرارب صوصخ هپ هلیبقرب ندنس هفت اطربرب۰ دب رغم هدننز و هزت( هطل

 ا زود ناتقلق هرکصندق دن الصا ت د هنسرپ هرجا دوس یب یزد اد شبا رلئآ اریزرونلوا تبسن
 | كن سکربهدننزو لاعخا( طامللا) ر ديمسا كن فاطر نديناسنا فئاوط طل ضعبل دعای مطاقفیس
 | ناشیذرمغیرب ندماظع ءانا ليم كمال ( طول ) ه بهذ یا حم طقلا لوقت ردهنسانعم كمروتک ب ولآ قح
 | ردشلوا فرصنم نوعخیدلوا نک اس یطسو نکیآراو هلببس فی رعتو هم سا او کی ج دیا
 | كتيبئس نادننبداوا تیفخ تداعب هلغلوا نکاسیطسو بولواولفرح جوا ارز رد هلیوب ید نظف ح ون هک هتن
 | هست كات تاغ نکا دقوا هنوکوپ هرز وا سابق ید ئر هلک دعدو دنه هکربد حراش #۶ردشلوا و هثیرب

 | ز دیس هدازردارب ك چهار ا ترضحر د خ رات نب ناراه نبا طول ترتضحو ر دربخم یرافرص مدعو فرص
 | اذا ةطاول ولي نالف طال لاتعبر دبلع كطول موف رد هنسانعم كلما فرصت نالغوا هدتنزو هباک ( ةطاوللا
 | اذا هبو ضولبا طال لاشرد هنسانعم كلنا خالصاو رعت بوباوبص هل هلباروماخ یضوحو طول هول موق لع لع

 طولتو لا طوا لاقت ردهنسانعم هطاول هدرلنوب هدننزو لعفت ( طولتلا )و هدننزو هلعافم ( ةطواللا ) هننط

 | توبخم هلتسانعویر د هتسانعم قمشی اب هی هنتشرپ ةو مزو طبخ ( طلا )و هدعنزو طوس ( طول ) طالع

 0 طیلباو اطول ظولب یلَس ٠لال لوفتر دامعتسمونسانعم كلا قلعت هنلق یخ ك هش نالوا

 هرلنا كيهاربا ترضح هک انوکرابدلبا ذخا ندانعموبرانبدردیبرع نظفل طول هکرید حراش 8 قصلاو خلا

 | قۋا قوا دیدنکر طولو ر دنیا جزم ی هبا هیواو فلؤمو#ران دید رد هبعستنعاب ینیدلوا قبا
 | كايا الا هب هسکرب نی ةسکر و هب هاصا اذا نیعوا مهسب ان الف طال لافیزد هتساننعم كمروکد زوک دوخاب

 | ا قحا اذا ئىشلا طال ل قیر د هنسانعم كلل زبك یی هتشنرو هب هقطا اذا نالفب ان الف طال لافیر دهتساخم

 | زوتوا قالطا هم ذآ قرتطتمو فیفخو تسحاو هنساتنعمءادر روند هب هطوف قح هننوظ یرقوب ن دلب طولو

 | هزهتسن ناقشداب و یعسلاو ردهلَص نالواهد هلام هکرد هنسانم ابرو فرصنم تفیفخ یا طول وهلاسقب

 | لا قیر د هتسانعم كلتا نی رفنو نعل طبلو قزال یا طول ءىش لا قیردر دصلاب فضو ةغلام زوللوا قالشطا
 | لاقت ردندنسانعم یم تاب ردلیجتسم هنسانعم تق الو ااا ناطل ناطعنش هنمو هدعل یا انالف هللا طال

 | نول یا اذکه طبل لافی  دلبعتسم هد هلیرسک كمالروتلوا ق التطا هکنز و نول طیلو قیلبام یا ١ دلا هب طبلنام

 ٭ طاللا #



O btا نت  
 ۳ ردهتسانعم كلبا ثعرسو هقنغ ضرع یوک اذا ثلافلا ار اطل میل مخل اش رو هناتهم قصاب ةا ۱
 ۱ نوا یرب نیمح کت هسکربو تعر اذآ لبالا تظل لاسقب رد دنسانعم قمالتوا هودو عرلسا اذالخرلا طعل لا قب
 | قمروا هلی قوا ییهکرب و هی امنا ادا هقح ناالف طظعل لامردهتساضعم كليا ریخانو قوع بورا بودو ۵
 |قمالیوزک ذبساکرولوا درفم ن دنظنل طاعلاو ةباصااذآ نیفبوا هم هطمل لاعیرد هنسانفم كمزوکد زوک خاب

 | هطلعو روتیدآهکنکدوکد وجا هفعقوطخ قوا زدعمسا هدننزو هفرغ (هتطعلا ) هنلاذا مطمل لاقیرد هنا
 نالوا هدنس هرهح كن اغطرفحو ر وتید هطوطخ یرلکدکعت هنب لز و نوعا تشز كتناوسد بع کرد

isهدنسپ دوغا نو  EE:و مس کا یا ىانەملۇمەدادۇي نر وید هدا  

 | روتید ی مر RE RES ا

 اضراعم یا اطعال نالف رح لاقیرونید هم دآ ن دبک قر هیللوق یت ای هی ر وقرا كغاط دوخاب كلراوبد ( طعاللا
 هدنسلاوح نیتب كب هبوا لوق ییعرونید هر شخلوایر هما : یاب هدنزو دعقم (طعللا) لبجوا طقاح پنج ی ۱

 رونید هنزوع نابز دیرنفز يلد هدشنزوجزپز (طمعما )ردیجسالجررب هدننزو لورج (طوما)رونید هیاعرع نالوا |
 هر هطاخسو دابرفو وب نخ هلسیحفو یوکس كنده نيغو ف كمال ( طلا ) هیدن دارم یا اطل نالف جرت لب

EERE Aمولا طخل تعسسلوقت رولک طاغلا ج ر ونید هپ هم تاوصا نایلوا یهفنم ینیدلوا هب هو  

 دنسانعم كلا دابرفو و غ سانرولو ردصم هلینوکبس كني طغلو مهغت ال سهم تاوصاوهو ےھتہلچو ےھتوص یا
 رد هنساسنعم كوا یشوق قلترغب و نیعخرکوک طیغلو طغلو اوت وصاذا ثلاثلا بابلا E لابی ۱
 | طغللا دعمب ةأر لوقتروتید هنکوا كنسوبق هرمشط وا طعلو ان وصاذا اطیغلو اطفل ءاطقلاو ماجا طفا لاسقپا
 | كليا اغوغو هطاعسو خیلغج سان ه دزلنوب هلن رسک ك نەز ه( طافلالا طاغلالا ) و هدننز و لیعفت ( طلا ) بابا ءاتف یا ۱

 || قمادربشاف دوس هل فهارب ساط نیغربق هرجما دوس طاغلاو اوطغل نعم اوطغلاو موقلا طفل لا قير د هنس انعم |
 ۱ غاطرب هدننزو بارغ ( طاغل) شدشنلا هل عفتراف فضرا هيف قلااذا ننللا طلا لار رر راب ەتسم هنیباتشعم

 اطفل اطقل ىلا طه ل اهب رد هتسانعم قلا تور دلاق ۴۱ هنسرپ ندزپ هلنوکس كفاقو قف لمال (طمللا )ردیدآ و صروا

 طوقللا ) هافرو هعقراذا بوئلاظفل لاقیرد هنمانعم قمر وا همان هيون قئریو ضرالانمهذخآ اذا والا بالا نم
 هنشابهشوکو ضرالا نه ذخ|یاط,قلو طوقلم یشلاقب زونید هپ هنسن شل آبولب ردلافندرب هدنزوریم| (نیقلا)و |

 تلطرغ نم یناهک ًانکرونلواقالطا هیویف لوشو هيرا تعا هیلالوویامرونلوا قالطا هفحوج شاق از هعماج دوخاب | ۱

 نی طیقلو ماع نبط ,قلوهربص نر طبقلو عیب رلا نبطبقلو "یوللاطیقاردنداجسا سا طعلو رولوا یکی لوپ هک لاو هثیرزوا

 طقالوه لاقب رونید هی ذدسک ی روا نس هلوعم لاو ع روا هما هپ اونا (طقاللا )ردن دیه دابعنب طیقاو یدع

 نیطقام نظقاسلاقیهنمو روتید طقاس هنس هلوک كن | ًاوطقامهننهلوکتللوقهدا ازا که نروتیدهلوق شلوادازآوب ًفزیا

 هوتعم دع یری هدبعیکلوا هکلتا ن اہ هلسراع ءدرع طقاسلاو هدبعطقاملاو قتعادبع لکو هدر وب نم طفل

 ٌهطاعسیا هطامل هذهلاقیرونیدهبهنسن تی ور دف یب ئات اهرب هدننزو هماغ(ةطاقالا)ردعجا روطقامریع یکتا

 هرکسعن دک دلع نیکی ا هدننزو باح اھ( 3 طاقللا) رک ذیساکي که طقلزونید هش نالیردلاق بولوپ هدر و اهل فال ۱

 ندروپ زم یانعمهدننزو باک ( طاقللا )رز رولآ بوریدرایخاشب هکر ونيد:هغا شب نالق ندنرب هلماتوطقاروا
 هنوشرق طافلو لج ابلا هن طی ذلا لینسلا یاد طاعللا نع طاقللاب شیعش وه لاق ر ولید هکمرید قاشیر دما

 یوم ر دلنعتسمهنسانعم قج۰ دز و نابتلق (ناطعللا) هر اذح یا یراد طاقلب هراد لومت رولوا قالطا ۱

 یسبتنکودمدآوپ هک ایوکءاقجایو قج اان یا هناطقلمابو ناطقلماب لا فیر دص وصخ هناقمادنوب و رد هناطقلم |

 رونید هپ لوپ نالیریدلاق ندرب هدننزو هربه (تطقللا )و هدننزو همزح (ةطقللا )و هلنیتمف ( طقللا)ردهدنر |
 هلنیتف طقلو طةنلاام وهو ذطا لو ةطملو ةطقلو اطقل تدجو لوقتر دراو یماکحا هد هیهقف بتکی که طاقل ا

 هدندعموروتوا مبعت قایشپ هکر رولآ بورش وید یزلنآ قلخ هلغلاق ه دنرارپ داصحلا دعب هکر ونید هر هناد لوش ۱ ۱

 تاود هکر دیماه ریس شوخ هنوکربو بهذ عطق یااطقل ندع) اف تدجو لوقت رونید هنپ را هعطق نوت نائب ۱

 ۱ رووا قالطا هنروعو هرارعحو ليذرو هي امو رف هدننزو هنیفس (ةطيقللا )ردهطل یدرفعرارردشارا اجعاج یی[

 | ط شرب دیز نب فی ذح نکیآ لفط یی ان هکر دتعاجیب(هطیقلاوتب) لذر نیهمیا هطیقل داماو لجر لاشی |



۳۳ e ERE 

  aهد

 .ابتلالا)ردیدآ هدلب ر هدارضخ "هزبرج هدسل دنا و وا شورا

 دعا وقو هدب طبخ اذا ربع طلا لاقیرد هنسانعم قعرواهرب ی رللا نکردزکس بولت هود مدنزو لاسهتفا ۱

 iE زدهنساضم قلواربعمو هذ یعساذا معاف نالف طلا لا یزد هتسانحم كابا یس هشمارب و |
 010000 تاو تر اا5 لذعرا ربا لاقیردادناعمقلوأرارفیو برط تموریح ادا |
 تیتر بو الوط دنفا رطا ك هسکر و هم اوق عجج ادا سرفلا طلا لاش رد هتسانعم كمر وتکهیارارب ۱

 سا و هرلب زد هبه كره( ظالالا ) ةومزاو هب اوفاطا اذا هب مولا تلا لاتعنرد همسان

 قم هبهتسهآ ی ییدنشفرپ لینوکس کل هاشم یانو تق كمال (طخلا ) هلنیتعاف رد طبل یدرفم هروک دنن ابی كحراش
 ی دی تالا لوق لع قمر ؤا هج هتسهآو هب یزاذا یناثلا بانلانم اطثل هطقل لاق ردهتسانعم

 کا هرهظترضوا افیفخ هپ رضاذا االف طال لاقییکراٹخو ا قځ وج ردهنسانعمقمروا
 اردتم قبلو مو كب :رسوص هدننژو طق-( لیمفلا )الهش هب ییراذآرذاعلا طال لاقیرد هتسانعم كمر وس
 الا ) تب ێاذا زاذا هطخ لاقيرد هتسانعم كليا عد هتواو ء الا شر اذا ثلاانلأ بابلا نم اط: هراد باب طل
 4 له یا ماتا ) بش (طا حل الا ) تغ اذا لدحیرا طلا لا قیزد هنساتنعم كل هکی وا هدننزو لاسعتفا
 هم هد كب اطو يقف کمال ( +طللا )ر دب ولقم ازهاظ طاتخا مم مالا طلا لاسقیر د هتاتعم ط التخا
 ییززوا لتهنسرپ و هنر اذا ین املا باتبلا نم اطل نالا طل لاقب ردهنسانعم كليا تموادم بویلررآ ند هنسنرب
 زد هستم بانکها بو هفرظرب ند هسکرب نیرخرو هتساذا هیلع لگ لاتشیزد هناك غرا

 | یوبتو ر دای بیوصت یغلوا هاول بوبلبا نا تما یس همم اوع راش هتکو هاول اذار خلا هنع طل لاقي
 هب* فلات طاطا لوقت رد هتساضعم قمر دشیا هتشرب یی هنسنرب و هقلغا اذا بالا طل لاقیردهتنانعم قمایق
 ۱ جوش ر زق نکو دزکس هقانوهت دح اذا هقح نعو هفح ثططط) لوقت ردهتسانعم كلياراکناو هتقصلا اذا
 ARDS اع هتفصل اذا اهبن ب ةقانلا تطل لاشرد هنسانغم قمر دص هنسارا

 00095 4ک كمال راج طاطا یی روتبدهپ ةدالکایزراک دلنآ ناضقا كب ناولنف ن هنکد رک

 قاغا ئر رزوا كاهتسرب یخدوب هل رسک هزه ( طاطلالا ) غیصل ا لظنلا بخ نهةدالقلاوهو انسح اطل
 13 ی و اب هرب یزیقو هد اذا وح طلا لاشرد هتسانعم كاتا اکناو هرتساذا هلع طلا لاشرد هتسانعم

 لاتیرد هساعم قلا عونع ندنبولطمو قحولحروو ضورالاب هز اذا هربق ط "طلا لایهیرد هتسانعم كبلیا

 وب د هنورب یرویس نالوا « دف رطرب و «دنس هبت كغاط هلی مسک كم ( طاطلل ) قحلانم عنماذا یرغلا طلا

 روند هنسیق هلرکدو دو كن هردو رارردنود بوشداناک | هکر اونی هنلا كنم کد لا لوف لبعرونید هنمرک د یغابرزبو

 هتب) لام قح هیاویصراوید «لرابجراویدو رونید هبوغالقوا قحهح كغاور و ید هلوب شعلوا لولس قوحو

 نالوا  دنرزوا كنکک شان هکر دهنسانعم قاس ن دنعاونا یقپراب شانو رونلوار بعت نر رصم هنعوترپ هکر وند

 هدننهنروا كنشابكنءودو روتیدهغبرابنالوا خلاب هب نلپ طاطلم لوق لیعردیرابع ندشرانانبا هبیردهعقوب یکراز

 | a دوخاب هنسپرددوخاد هنسهلجج لوق یلعهنفرطر,كذشاب و ر وند هکیکی روس نالوا
 )و ( اطل ا) روثید نور یرویسنالوا هدنفرطرب و هدنسه ت ك غاط تد وپ هدئنزو باع“ ( طاطللا)روتید

 ی ۱ قاع ن دنفیراب شات هدرلنوب ی ریسک راب( یطالا)و

 اس وقكيو نانسالا طظیلغلایا طاط)لجرلافیر وتید هیهبسکنالوا ظرلغ یراشود هل رسک تلرامال ( طلطالآ

 | ندیا لغت تاتا هسا هلبس هیذب : لعاف مس ۱ طلا )روند ذی هبنک تیبخ ( هطاللا )روئید هب یرفولشابو روند

 | یراشید ليف كمالو كن 5 یا ) تب کیش یادم یا وه لابنقیزونیدهب هسک ندیا ارعا اش

 ۱ هدر مانطف( ناضل لک اچ هانسا تطعس دق تناک اذا طزا لحر لاش روید همدآ شکتود توس روح

 | لاقب رد هنماسذعم كز وس بیط هدننزو لاعتفا ( طاطتلالا )ردنا عنمورتس یپ اطعوربخ هکر وتید هی هنس قلن

 | نفتو تّرسا اذا ةأرملا تطلا لاسفی رد هنسانم كم زکب وتر وب هنیراج نو اخو هپ عطلت اذا كاب طلا
 | ىر وفر هنشنوی كلراوطهلتوکم كنیعو ىف كمال ( طلا ) هرس اذا ىلا طلا لایرد هنمانعم كسار |



  Ht 0.1 Foeِط ٤

 [ زدی دآ فورعم رجب هصف كنسو ینوکس كنونویمسكفاق (ط (ططشتلا)رد اب وينم هنعیب ETE ا
 | لجن طنق لای ردهتسانعم لوا ديمون هدننزو هحاعم (هطالا )و هلق ( طلا ] ۳ هدننز و دوم ( طون

 | طنقی طتقاماو سئیاذا سمانلا بالا نم ةطانق طنقو عبارلا بالا نم اطنق طنقو ىناثلاو لوالا بالا نم اطر

 ۱ ردن دناپبق نیستغل لخمادن هنیص یکیاوب نع نیتغللا نیب عا ىلع ناتاهف بسحب بسک طب طقو م :

 کردنصو هدشزو حرف ( طلا ) یدنلوا م مسر هرزوا یهظنن كجتراش لکيا شیوشت هدنبابروصت ف

 ردهتسانعم كلبادیمون هدننز و لیعفت (طیتعتلا )رد طوتفندنهاخو طاق ندنانو لوا تار دشحهلوا تار با

 طنقو هعنماذا اطنق هطتق لاش رد هنسانعم كلام هلبنوکس كرونویتخخكداق (طنعلا ) هسب آ اذا هطتق لاتی ۱
 روئید هتنالوا د دعز وب لو یع نی روت سو نویق هدننزو طوش (طوعلا )روند هنکوح كنجوج جوک

 لالقیرونید هنی دن رصوق كور هدننزو هرم ( طول ) ةئاموا عبطق یا من لا نم طوق هل لای ردرطاوقا یعجج |

 كن دح مان دج نب هللا ږبعو زد هیرقرب هدنساضقعبهدننزو طول (طوق ) ةبنکلا:لمخاب ىا هطوفلابهاطعا |
 و یتالوا ددعزوب دوخأن نس روس نونق هدنزو دا دش (طا وقلا) ردیدآ عضومرپ هاب كف هلم كذا (هطوق)ردیس|یدج |

 وب یطقلا طك لاقيرد ص تفل هدنآو هدننزو طق (طعكلا )9 اجلا لمف # وند هنابوج ندیایر|
 یوراد هکر دیفدا رخو هدتنزو طسق هلي كفاك (طسکلآ )طجاق یا طا ماع لاشیو طخ ىن هغل اط

 هلینوکس كن همچع نیشو تف لفاک(طشکلا)هنسانعمرابغر وتیدهزوت هدننزو نال (ناطتسکلا )ر دقورعم 8|
 بوردلاق یاقنن دز ويرد هنس العم قجآ بودیا فرطرب ندنز وب یبش نانیر وپ برتزوا ین دوا

 علقياكت علق یا # تطشک ءاعسلا اذاو # یلاعت هلوق هنمو هنع هفشکو هعفراذا هنع ءاطغلا طل اقب لاقب یک قچ |

 هقشک اذا سرفلا نع لا طقکل اقیر دلمعتسمهتسنانعم قچآ بور دیک لوچ ن دنس هقرآ کاو فقسلا |
 عد ظاشکورد هنسانعم قلجآ یزوب هب غلوا لئاز شش ندیارس ندنزوپ كن هنسنزپ هدننز و باک (طاشکلاا
 عفرا لای نوت روا نو هلفاح هوا هوک تل وپ ی ایسی و رود هیرد شا و نبود شو

 کرد خراش ٭ هلو | لامعتسا هدنخ ولن كناوټج راس ر دص وص هب هود نامهاشکوو اه يلا رظنال اهطانک,|

 رذصوصخم هب هود طاشکو ظشک, سن راز دریغبلا تنم هنسانخم * انعم هدلج تعزن زرد اطشکم لا تطڈکرلب عا

 لئاز ئش سس ندا رس ندیز وب تان ةنسئرپ یدو هدننزو لاعفنا (طاشکنالآ ) یبهتنا رزیدینذ ریعیلا تدلج هک

 ا قاوا ل از هشب تو فوخ ندیقو شک ان دا یا طشکتا لقب دهتسانیب قاچآ یزوپ هلغوا

 رونبدهنیرابحاص لاروزح نالواطوشکم هدنزو هتک (تطشکلا )بهذ اذا عورلا طشکتا لاتیر دلبعتسم |

 لا قیرونید هنسیتزکس كن هسک شلسکیغنانآ لوق ىلع كن هسک لاپوط هل نوک كمالو یف كفاك( ةطاكفا ۱
 هلتبتض (طلکلا ) ردیدآ كنلغواكل عاش مان قدزرف هلن اعف ( هلملک ) عاوطغم اوا لزقالاو دعیا ةطلکل او دعب |
 4 یدرفم ارهاظ اج مو احرف نوبات یا طاک مه لای روند هر هسک ندیا بلقت هنو یو ندراطاشنو حرف لاکا

 وج هک لشیا ین او بودیارما یاب هد آرب :هبنوکس كن هربهو خخ كمال (عاللا ) * ماللا لینتصف # رد طلاك |
 ردنسانعمقمروا لیا قواو هيلع اف هاب هزرحا ادا ثلاكلا بابلا نم :اط الطال لاقي ر ر د هنسانعم كلتا مارباو ماخما |
 اف م هاضتفا ادا يلب ال لاقيردهنمانعب كلا مارياو اضاقن هنس هلوقمولجر ویو هب هباضا اذا مهسپ هط ال لاق

 هفرصی اف هرصت هعبنااذا هط ال لاقي ردهنسانحم قمروط بوقاب ندنس هبنک !ردقدجلوا رشروک هک ندیکو هیلع |

 هما هلک لر هیغا تاغتلا هقرطرپ و اسهپ هبرض اذا اصعلا دطال لان قب رذهنسانحم قمروا هلکنک دو یراوت قج ۱

 كيلا متص هی هنکرپو تفتلیال )اچ تسم اف یخ اذا هرو رهف طأل لار ددنمانم كنك و قاچاق

 ند هنسانعم قمروا هرب هدننزز و طبح ( طبللا )هبلع دتشا اذا.هیلع طال لاتنزد هنساضم قلق لما عف هلن دشو ۱ 2

 ردنسانعم مان بولی ریس بوشو د هری نابههسکرب و ضرالا هب برضاذا :لو الا فابلا نمانبل :ضرالا هپ طبل لاقیا ح ۱

 إما بق نم طقس اذالوهجم ءانب ىلع هب طبل لاقب یک قمنا بوشود ندرب ننافوفو یسم لجو جو تا
 طاپطاپ نا نکراپ هودو ماک لا دیاصااذا لوهجلا لع لجرلا طبل لاتیردهنسانعم قحا غوا هماکز و عرصو |
 ماک هم هدننز و هرم ( ةطبللا )ودعي وهو + دی طبخ اذا نالا بابلا نم اطبل ریل طبل لاقي رد هتسانعم قمروا هر

 ةطبللا ) موک نم یا طوبلع وهف هن طبل لاق روئید همدآ شهارعوا ةنتلع ماکز (طوبلما )رونید هنتلع

 تن هسک قسغا كپ ورونید هثسمروا هری رللا نکر درکس بولی کلن هود هک .دنسا ن دتساشنغم طا بتا هیت
 یدیاراردارب جوا هکر دعا تولخو | تلرخاش مان قدزرف هطبلو لرقالاودع یا هظشلاودعب لاعیرونید هنرکب



۹ 
 سس سس

 ]| یناشلاو لوالابابلا نم اعفق هاثنا طفق لاسفب ردصوصخ هنسعناتفچ لزاونح نالواولفن 7۹ لاثح لوق ید
 || عالام هدننزو یزجج یطققلا) ان افاک یا رم نطق لوقت زدهنسانعم :كلبا؛تافاکفو نضوعو اهدفساذا

 _ | هبرتنک ثفاق (طشف)ردهنسانهمیطفقهدننزو ر دیح طبق ) حاکلاریکی ا یطذف لجر لاتفب روی همدآ |
 ]| طاطبققالاد یدیشماوا فقو هو ولع هدنمابا:هنع هللا یضر یضفرلا لع ماها هکر د هدلب رب هدرصم دیغص ||
 1 تدعانآ زیعلا تطاانقا لای ردهتمسانعم شم هي هک ینس مسکآی شان ندنتو ندننوهشیکی هدننزوزا ر

 لاقیندونیضانفم قلق جوق بوک هنذسیا دنکینیس فسکآ كني یشید هکت (ظانتفالا) سبتلایلا اتهرخوم
 | دز هلسغلوا موسرم هلابع اهبلاهرختوم هد هست ضع هل اهرم مضب یا تپلاو زعلاطفتتب سهلا
 ! ظفاقت لاشردهنسبانعم قێمشلهدرا هدنصوصخی ط افتفا یک هنا هکت هدننزو لغات ( طفاقتلا) :رولوا قلادا ره

 ۱ هوا هتاذ نکیدشب هکر وند هبکآ ار لؤش مليش هبنب لعاف فا: طفت > طامتقالا ی اواضعتادا سلاو تلا
 - | ذظلففلا)  هلوا هدتلیه كج هبلبا لوزن جهات یکدولموچ ءلر هیتر بوکوح یکی کرک |

 0 اپ هدسننزو فرع [ىطلقلا) + هفطتح ااذا هد. نام هطلفق لاش د رددل تسانعمقعا ی هنسنو هدننزو هجرح»

 ۱ ك لخسف .ليزکو یبکاذک 7 كب راق یا یطلق لجر لابش  دقحب هاوا هنو چ هکر وند هب هنسکزودوب

 [|(ضالتقلا» دزام تلخ یا ی طلق لجر لاب وند هب ینکتفآو درامو ثبخو یکرغز وند هتان رودو
 1 تیکس (طبلفلا )روند ید هکب وکو هب یدکه ج وچ هحذا هجوچ هدراناوت هلی اشک ك فاق( طل بقل او )هذي شنزو باغ
 هد زو, كع“ ( ظلعلاو) هدنزو بارم (طاالقلا) ندا یا طيلقلحلر لاب وت ؛ روند هدذآ قانط هيد هدسښنز هدسننزو

 | کالیکرچ هدیننزو طلخ (طلقلا)نودیجما ضنهترفن جوا ندندالوا.نیطابشو" نج هدننزورونس (طولقلاوا
 هم طاقاوه لاقب ردکعد ديمون كب هدننزو لضفا (طلقالا ا ةمامد یا طلق ةبف لابقب روتید هفارسقنقای و
 ۲ رذیدآ هع فرب هدر لاذلخ هلبا ن ورق هدننزو :ساک -«لحالق) ردعوعساب عف هزوک هاب رو

 یهو سس

 سوم ی حیصحص

 | طلقات افي رذونس انعم قلوا قحرویقو كب یکی جاص یکنز یچیاص كشاب هدتنزو زا ربع ,طاطءلق) |
 ۱ هناویحتو الفا نالواراجاق بوکر وا هلص بوقروق ایاد هدننزو نیم ( طعلقلا) بلصو دعحاذا عشلا

 سوم ار لاسقت رونبد هشابنالوازسمازوا بواوا قجرویق كب یجاصو رونید
 | روند هغلوا زمازوا بولوا قحروبق كر  جاصردعسا فداك م یانعلمهدیزنو نخل یغو تاما لا )ج همش لوظب
 | اخل یون یدکشب هارو طجم ( طمعتا) نادتسفل تكيبدا مان یی ن دم هدننزو لاعرخ (طاقلقلا)

 | لّوالا بابلا نم اطق هطق لاق دد هننسانعم قلغب بوکچ بیور دشانب هش زنان نوای ی سل کل هسکرب نیک
 ۱ نبش قصعص بوروتکهزبرب یتواقاباو قرللا تاغاست وطو دهلاقییصلا لعشاک هیلخرو هب دی دّشادا یناثلاو

 ۱ ۱۳2 اله لپ رضا دخل چ لوق هیجرو هی نيب عج اذا رسالا طخ لاقب ردهنمسانعم كليا
 || هقاخاذا ةنعط ج لاقناردهنسانعم قاطو اهعماج اذا ةأرلا طق لاقت زدهنتسانعم كليا ع اجو اه ثفساا
 زی هذخ تا هظق لاقیردهنسانعم كلنانخاو اه ظقادا لمالاطق لام ردهنسانعمیاراطق ی هودو

 باک طاها ) ةطق یفعضالانلخ اقر د هنس انعم قملغب بور ونكرر نراقاباو يترا كابيوط ىلدوب
 ] ههقرخ 2 یراق لب بنوواص هنکشب یراق وخ و نود هبلا یرلقدلغ» قرلفااو ینرللا كغاستوط هدننزو

 رب rE ارا وهو طابقا نسل ام اسب رونلوارنعتادرغاب هکرونید
 م هدونن تنطفر ارد هطاقلع .تعقو هلتیساسنمو رود هغان یراق دلت یرلقانا كنوبق

 ۱ مو نذککیت مدلوا غلطم هنننیزاغآو هنیراقازود کچ هدیادیضیلسخ یب هنداضمو لئانح

 | یتراسفلزاس لنت روا عوننصم ندعلزابس ییلکدلبارببعت خوه رانش شح هکروتیذ نسا لوش هلئیسک

 1 .داجتبزوزیمآ ميما روند ا یراق دل شب و رابشا نوبت قدرا ع حدو راردیآ دن هبش رب یرب هلکنا

 ةطومعلا) متیا ذی لوخت ان ردشلوا طبترم ه شیب یز ی ایاو روهش هکاب وکروتلوا یقالطا هلب مات
 كننراق كمدارب هدشزو طاطهلفا ( طجاطع+ )۰ نود هغلاوت ینبدلراوب كنکچ وبا ناغروصوا هام تلفاف

 ردفننشانههقلوا لخادتم هنضعب یضءب دولاب قوا قصادو یصد یسغاشا بولوا ایبقو كلوس فرط تسوا

 نونو یم كافاف ( طیب ) ضحب ق هضعب یخ اینو افشا نضوخاو مطب عا معاد لس عن لای
 ]| عانا دعب مو ردنطلغ نیروو اد ىلا یدزو زرنج ن دینا لاتعونذغلخا لنعاونا هنهل هلیعق كن هد دن شو
 | د ندید ندیسشح هلوا اهرب یارالک دند: طیبثرف دبی« هویکر دعا هل هلسغلوآ تم دسفم هحیزرف
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 زیسراشنساو تفرعم هشبازبءاستزوا لرم طمطقتلا) اهدحو" تّیوصادا ه ةا طلا تتقبل انب ر ندهتسانعم أ

 هکر دهنسانعمبلماهب يوق ةغوفو :هسأز بکر اذا هالا الف طق طلا ردهنیانعم كلها كوتش ای لج |

 تهذاذا دالبلاق طةطقت كام ردهتسانعم كلبا تخاتسو رتسو" عرساووططا براقاذا نال, ظعطقت لا |

 نصمم (طقیطق) عیرسیا طا طق جوب لاقب رولوا تفصو هثب زس هک نال اوا هلتعرمس هدننزو اثر :طافطقلا)

 كرافاق (دناطقظفلا) ردیدا عضومررهدننزو دنهذه (ظقطقلاو) هیصتف كفا طق اطقلا) دید نضویزهسب ۱

 تر هدشزو دهده (طقطقهراد) یدیانادنز هلو مانرذنلان ناب ناینعنرکردیدآر عضوو هدهفوکهیعض |

 ک اربدوخ اب ه هزل روس (طب مد اطقف) وذ هزر هدنع : رهف لا عداطقلا) نذیدآ حض ومر ردەدزاب ن هد تىك

 RES ام ) رمت ق ناما وانا طخ امنطقی(.طاالمق یی لا فاتت رونلوا قالطا طول

 كنيراجوا كنغنرطراوطو لر هیات هزادنا درانی سن دنر وا كلا یشزازلیجشو کرو فید هکتروا لوش
 ۱ ددشلاو سن میم هداروب وند هبولجاصقحرویقكنو ندیسهّواد یرلکدلنا عءطق هرات هکر وتیذ هشب وام ِ

 هکرونید هنیراکكناسق لوف لغ نجوا كخاطو روند هنا تو ككل هجسکو كةر اخو ردقلوارمشاةدومج
 تسوا ككلەجكو كرا غم ذو هدتنزو هنتعس (هظ للا ) رولکدطقا یجب رولوا نیا تا |

 (ىطوطقلا) شک فیشخ یا ط و طق لح ر لاقت رونیدهمذآ كالاخو تسج هدننزوو ورح (ّط طول )رونق

 وططا براق ناکآذا یطوطق لجر لاق رونیدهبسک نت زوب ق رانا قیصقیص ینراعهآهدنتشزو ښو |
 كيم( طّملا) اهطقاذا ها طا رلاططق لانش روينا عاب وطوق ىق ر ةج هداضنزو لیعفت (طیطقتارا

 اا هداروا هکر رخ هترراعتوا هلراکیک شوم نانلار دت كالت رک هدنراجوا تان وکیآتنمسف تآ تكف كاتو |
 دسنکنالوا یجرکد یکی دزوب ږق یت هبپ كنشاب هدننزو ج ردم (طعطفلا)ر ولاق ب ولبسک هلغمراو هي هغروکوا |
 !ردهنسانعم كمردنآ بوکوس یالش هدبزو هجرخد( ةطرعقلا Ji ةينعصملاىأ یا سفر لاطقطقم لجو لاق رود
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 | طعف لاسم .زدهنتلسانعم كلیا قیبتضتو تبدش هیسکوب هدینازو طوب طفلا هضّوقادا ءاسلاطرحق لاش

 | نیحادا لجرااذطهق لایه رد هتساتعم قلوا قفروقو هقيضو «دشاذ| ثلاثا با بلا نم اتطجق هم رغ لع |

 ۱ كيو ب بضغاذا ةیلع طعق لاسقب زالفمساشعم قلراطو, هعرصاذاانالف طععف یاس دهن سانعف قیر

 1 تشک اشیا طعف دت. لاعب نود هنویق ق وج طعقو .ادیدشحاصاذا نالفطعق لانش ردهنسانغم قمری

 | ظعف لاقي ازدافتساتنعم كما فشکو ادیدشاهقایسادآ وب ادا حق لاس ردهنشاشعم تكمروس ك یزاوطو :

 ییزاس قّراص هشابو هدرطاذا هطعف لاپ ردهنساتعما قعوق .بورویسو, فش کحاذا» :دهجونع

 نسادا "یا طعف لاعب لایه زذ هنسانعم قع روقو, اه دینادآ هتنآراو ةهاسعلا ظعف لاش" يداي

 هد نیرو للعفتب عملا ناهو ی نف اطعفلج را طخق یاق ردهتمانعم قلوا لتیلذو ناوخو

 ردهنسانعم كمروس كي یراوطو هقیضو هلشاذاهم < رغ ییعطعق لا ردهنشانعم كلی اضاعتو تادش یخدوب

 (طامقالا) شاللاذاا لوفلاق طعق لاند هنس انعم كلب وسزوس شخ افو !دندش اهقاساذا ةن ادل طع لاقي

 مزد هن سانعم كالوس زوس شحافو !دیدشحاصا الجز | طعقا لاقب ردهنسانعم قمرقیح كب | ەلنزىتىك تره
 .ردهنسانعمقلوا فشکنمو هناها ادا انالفط ءقا لاق رده نب اتع كلبا تناهاو شفااذا لوقلا قطفقا لقب
 ةمدآ یی روش كب یراوط هدننزو باک (طاعقلاو) هدننزو باصحس(طاعفلا) اوغشکنآ اذاهنع موقلا طعقا لاق |
 عفت هدب :رزوا لاو ط هدنیزو معما.( (تمملعلا) تن دن دل هفتنع قا وس یا طانعقو طاعف لحر لاش وود

 تكنشاب هلیسن هنب لعاف مسا (طعقنلا )دن "ها نلت مفترفیا طعم لجل لاقب روشند کوبا نالوا هلاوح فولوا

 ایسوس رهو ةدوعلبا ددشلایا ایا سًلادمعقتم لحجز لا رود همدانالوا قحرویف تاغ, .ئچاص

 ها یدنسلد هن زون لاعتفا طاعتقالا) رمالاق ددشنمیا زعءهمنموه لاق د روند همدآندبا قیضنو دیدشت ||

 ةتکع قيما دخل تعتردیرلو ممعناذا لجرلا طعتقا لاسقی ردهنسانعم قغنراص هار نرونکنابنتلآ
 فتا طوپعقلا :یانلواوکذ هکر هک دف دازمو هدننزوهط زعق (ةطوعقلا) هنسانعم هماعرونید هعراص هدشنزو

 ( طول ) اربد ید ظا غ رونلواریعت قادرضاب هکرونند هب هقرح نوزوا یراقدراص قجوج جوک دبنزو
 كمزوب ئاج یا كنج رف نکروشلتفج یکی هدننزو طفت (عفقلا روند هغلاوب یغیذلراوب كنکجوب قوب هلیاه
 ژدهنسانعم كملت چن ناوی و اطفقامجرف یرطق نیبامزعلا تطفق لاقیرزوبهلفیحآیرزاروا هکن د هنشساتحم
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 | رعشلاقب ردتخل یخ دذ طق هل ما لفهدن ویو دعحربصق یا طقرعشلاقبرونبدهجاصهدرخ قجروبق طقومطاک ||

 وحی جم

 ۱ رذیفدارمسپ هدیسرافرولوا عدس هکر رونلوالاهعتسا هدهنساتعم بنخو رولوا كعدمدنزوکنکره ندقهنآ وات

۹ 
 تیم سس سس سا

 هع طقو نجلا مق لجر لاقيراو شدا همدا نالوا قجرويقو هدرخ یجاص ططقو طقو دغ زتصقیاططق
 اطق و نوططذ یجب كططقو هل سکتفافرولکط اطقو طاطقاونوطق ىج كطقهدنوب دعس اوربصقلا ىا
 ىتافلا باپلا نماطوطقو اطقرعسلا طة ل اغب رد هن سانعم قلو اول اهب خرتهدننزو دوعق طوطقو طقو رولک طاطقو
 | :تصاخ طقورک ذیساک لاغىاتطةرعس لاقن نونلوا قالطا همنرولاه طقوالغاذا ل وهجلا نلعطق لاسقیو
 ٍ رد هنسانعم قلوا هدرخو قچروبق جاصهطاطت و ط طقو رد راج هد هلمیم روسدهخم :رغاح تشوق قلت راد

 | طاطتقالا) !دعج اریصق ناک اذابازلابابلا نم هطاطقو اططق لع "لک طب طقو ح رفكر عشلا ططقلاقت
 | ط ًاطقل) هطق نم یشااطنقا لاتقب ردهنسسانعم تعسک هرزواروک ذمفالتخایبکطقیخدوب هدنن زو لاعتفا
 زا کک ل وش هدنشن زو هب ذبم هلب مس ک كم (ةطفلا) روند هب یه رقج ناسب یتوق هد زو دادن
 | تالفآ هل بناکلاطقبمیظع یهو ةطنملا لع نقل طق لاب راردیا عطق مق دنرزوارابتاكه کروند
 || طوطقلوا "طقو طافرعسلاسعی روشید هخرتولاهب (ططاقلاو)/(طوطقلاو) یدنلوارکد هک هتن طقلاو)تطاصا)
 ]| هلیضكخاق ةيعبتهیاط (طقو) هلفیفحتو هليساش هر زوا عض كەد شم یاو یف كفاق (ط) لاغیا ططافو
 | رد متيم هثشاشم نامزورهد هکر دهلکرب لر کاهدادشم یاطو یف ك فاق طقو ردزتاج هد فيغو
 | مطقناایفوا نامزلا نم ىضمايف یا ةروكن دملا تاغللا ىلع طق هخآرانلوقت ردطوضخ هب یضاعنامز هصاخو
 ییز هعوطقم تدم دولاب مادفم ندنوب ننآنانعملصاح رولوا ذوخ أم ندنساسنعم عطقسپ یر نم

 یطقو قر هلوارو ریو نو نتو تغفر ونید طقو یکن عروسنید طق بولوا نکاس ءاطو حوتفمفاق ناه هدنوب
 | کدولوا نشا شم نکی هدنروصوب رولوا قسد لعف ناو ردکعدروشنباکب ردهنسانعم یبسح هک هلیقاحا ءارونید
 | ید كطق الا طا فاگو  هنسانفس قیفکی نوشیدن طق هلبقا طا هاو نونهدنوبو رولو لبقتسملمف مس
 اربد زد هلا دبع طق یراضعب ندنوتوصتو هنسانعم ۍنافکر وتشد ند طق زستونو هنسانعم هلافکروئید
 یتدعام دنیاو قاسطانوناضعب و ردهدنکس هزد هللا دبع یکی هک ه لببصن هز زوا تیلوعفم كنظفلهللادبع
 اد غ طق را رع هکیدید هدنناک مانبعوم یتاسنیت نباو را رد ےھرد هللادبع نطق بودیا بوصنم هلکنآ
 دز بسح رای دنتبا بیوصت یکرتوب نوت رمضبا قر هلوا زو رحم هنلادسبعو ورم افوقوم ءاط راد ےھرد
 روناواداتع یضام نامز لیس هلک طق نسقو ردهنسانعمقکم هلل رسک تك فاکی که داروب هنسسانعم مهرددی نکو
 هسروئلوا دازبا نوا لیلقت نیهنسنرب رکاو نسرد طق هلثم تیآرامالثم رولواعوفرم قر هیلوانونماماد هسیا
 | قالم هلصو تفلارکاوردراو هنسنوشزکلان نجا هدکنارلنس نعي نشرد طقاذهالا هلدنعامالثم رولوامونحم
 تلعفامو مدل قو ناه قجناردق هنوکو ب نعد نسربدمویلا طقاذه الا تلعامالثم رولواروسکم هسرولوا
 هلیئالث تاک رح لازهد دم یاط نسر دا ذهاب طق لوق لع هلبعفر كناط نسنعد ذمق هلباوکس كناط نسرد طفاذه
 هب زنم ق زهلوائضام نامه هوا هتسا نعم نامز هرزواروکد مهجو یسهلکطقوشاو هد هلیعص كن هففخمیاطو
 جاقزپ هدف ار ش؟یرانضخ و زاریذ طف هلعفا ال ټو دیا لاسمختسا هلا عراضم هم اع نکآ یک طق هتارامردصوصخع
 ۱ دعب (یف رشا ناف طف الهتیاصةولض لوطا هدنلصف فوسکهولص هلجزا یدلیادو رو هرکصندشثم هدعضوم
 هددهاوش هر زوا یلوا تخل كلامنا ردشلوادراو هل تراس عقل ًاض وت هددواد یا نسو یدلوادراو تابنالا

 || فرد تلوفنم هلتراسع یتفاطق ةرشع ألا هلام ندراضعب و یذیدردنلوا نخ هتانکتغاوب و بویلیاتبث
 یل دلما ونار دو بل ننم لیضفت ها تل دموب کید جزز قز هوا نور جت لو موز سو
 هل: رسیک فاف طفل "ییسحیا طاطق لاب قب ردکعد روشنباکب هکردهنسانعم یسح هدننزو مابطق (طاطق)

 هتب زفد باسح نمی هتناک هبساحو روند هتجو كضو .هبیصتیاذ؛ظق یفوتسا لاف ردهنسانعم بیصلو هرهب

 هنساسنعهرونسرونیذ هبیدکط قو ةبساحلا باک اذکو كصلا یفیا طقلا ی هدبق لاشب رولک طوطق یجججروئید
 لیلا نمف ضم لا روشندهتعاسر ند هگو  هدننزو هنعرولک هططقو هلل رسکفاقرولک طاطق یعچج
 | عنا مو لصنمبولوا وین یسهرطق لوق یلعرو سید + روحل هد رخ هلن سک رافاق (طةطقلا). هنمذعاسیا

 فالتخا هدننزو لزا ز (ةطةطقلا) رو ش.دهب ولط هدرخ هدرخدوخاب رونید هیولطدوخاب ړوند هروم*؛ناغب
 | | كغواىشوقىلت رع! هجزکااب و. ترطمااذا ءاصسلا تطقطفلاش ردهنسان«قمردغاب رومغب هرزوا روا 7
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 .ندنناکرب یسع ترضحونات نوتساان بو دباادن هلیجما تمي دنپک ت اذقارونرب یحاض لالجو تهابوولاسجو ٩

 راز دلیا ماخها دنس هشزهتو بلج كنا هو باس ار اسوراجاو هتسارکو را بو سدنهمو مالعا ی هموقرمتیقیک ||

 | بت و سنسور اسر مرم هن یک شب ندرهش مان علا او ماخر چن تفض ماهر ن نیند طاةوفومو |[

 | یداتسا مان سویادانغا هنس هچچو باخت رام رفن زر هرکضن دکدلبا مظنتو تی ور قان 2# میچ هصالج ||

 هلزبع مشچ تربصب لهآ هک بوک یدلپا :ذابفنآینصو هک تبصو قرالیا لابشتو ی وصن قرا وار تاک |

 ضعب ابو لبمرب لّهیناوید برت هدسانادیم تار طقق بور دبا علق هوم رب وابصن هزوک وا کلی ||

 ردهنسانعم كعشا و طاسنقالا .تقاذاهلایع قط ىق لاق ردهنسانفم تایر صعتهدلابع قمن ودير لیعفت ||

 ةيرضاذا هطشق لاضرد هنسانعع قمروا هلکنکد ودطشک ی ععلوالا بابلانماظشفهتعهطشفلاقن ندنراتبع |[

 كبکو هقح ی أر ىلعو یکی مخک ق ردهنسانع» كمسکیروقرا لوق لع كمك اقلطم ییهنننر هی ذیدشت كناطو ||

 قمن دامس كبار ناول نهاک را کردا ےن چ نام ام موغا بچ وتو ی

 یلاعت هلل بنپج هنسیا كبولطم قلو ادتلب ننس ن دکو مه بجج قربهاو ناور یک وص كماکحا هبضو قوام زاپچ
 راضعن ا شرلناددتمشفا وو ناکرا هل باب :رکصن دق دلو ازا کیپ ی دلیا دانن شراو هیصوتوپد هل ادا سینی قنا فاجب عر
 | دبعنب هدنرموق ر مرید نالوا مده نیر كن هلج هرکصتدهریغک ارواح هدکدلیارا بخ او لق نف رسعقاو تزوضو
 | هلبا لماس رز لار ل اتنہرا هنیطالسنالول هدر اطقاو فارطاو مزعهرول زه صوص خ نامه هلغلوا هدادزارق هاش

 | ررابعع نن دمو داتسا سدنهم هزار ا ها هبذاج ت وق ن دکب دزووزود هلغلو ناو نوک م عب ر رک ایک هک وچ

 | رانیکترشرقوانیکتسښ نوتس هت ندب رج هو ندهشیح كلام یان صقا هلچزاښو دیابلج تاو داوا تالآ لابو

 | بودیا بلج ردندنولقوپ ره باک نوتس ددعرکس ند هنن 1 نانلار ښت ءا کا ذن.دمو ندما تش یجاونو

 یغیادنلوا تراشا هدمانم ملاعو ماستخ نر رقهدندمیآ کیا هتنیزگس بو دنا نییعت هلع ك شب نواوبضن هرکی نب
 بولوار مم یجد لاسدنچ هرکصن دنا هیلاراشم هاش داپ یدلوامانپ هما هیفوتصالا هنس انعم هللا له عم هوزوا
 | تخارف هناوج مان سوبنوتسا یببهدازردارب یو جات هلبیغغالوا یدالوا هدقدلوا نایاب یر اهرامات لچر ةر خالا
 هل رافعرب و شون یا رکپ دو الار هدنلار یتروص یدنک لبه یراوس هدنرزو او دوز ندچیوت هد زق هیفوضایاو

 خیدلوادیلارفص هیلی وب راکم انچنا بولو هدخرصت هضبقام اه نبمز رکو شا هدا ناهز نوک فیل ارظن
 حف یو بنتسا هجا هیلع یزاغ دم ناطلبس حا وبار دپا ےلکنہللاح نال یمالکم دليا ل ان قتناهتزجتاراپد هدلاح

 هلتتسن اکآ هلکاپا تالار اد هاشدان هان ناندام نی وغین نب نیطنزوبهعفدرب بولوا ب ارخ هعفد جاق مبسقمندزلناو یدنلو قالطا هبن طنطسق هل فیض اضعب و هتینیطنطدبق هلت وسن هنب اچ هنر راما كلغ سويط :ط سقاو نوطن طق هرب ندندافجا هد بو دیا كالم ارادو كل ةر وق ماننیطنطسقا دا هرزواریجم هچو یدلیاابهیا رادوع
 ردهنسانسهملق«دیمور لو راد ید لونتما هلتفاضا یفیفضت اب ونا ین وتساروک نموت یدیشٌ دید بیلنزو |

 ایج امل ا دو ایموژردپ وسنم هرالا ر قان وتل یفا سیل فو سویطاللم هیط القو روتا هك طفل ندتبین فز هسل وا غاشافلااضعب و همقح یاب هدیمورو هدننانوب تغل یک یییدلواتبسن فرح هد تاته ئاپ هد فرب لکو
 (نتیسقتل) هنسانعهراغزو شید هزوت هلیعتف ك فاق (ناساطبقل) ودحو نشم ةدنض رات مان تشه تشه تا مو رم | یشلدنسب زدا نلیصفت كناتسادوب و راردبا فذج ییالوا یاب هل فیت هب و راياد اد دشپی اتهام نر ەق هد رع ردابنبطنط دقه دبنو لصا یخدم طنط ق نصر دن دلیبغوب یخد ی هلوقمابل دو وااپساواگینازرقواو

 جرم

 | ردهنسانعمكجل و هرزوا تلاده هب وتلا لعهدنرنییهنبترب (طسقتا) اومبقا اذا زهر لانهما اوطسنقا لاف
 یک کد یغاج هلتبتعط (طسقلاو) هدسدن زو ریما (طیسقلا) هی وسلاب هوتا ادا: مهنیپ ۍشلا اوطیسقت لاب
 اهیهتسه یا لجزلا طسو طیسقلحز لاب زود هتک نانیلوا کلب زوویرببوتالضا تولوا یرغوطو كرد
 ندکمردیکب وخ آ یییشوندنزوب تان دنسنرب هکر دهنس نهم طشک ل نوک تاج نیشو یت? كفاق (ظشفل)رطاالپ

 لاقب رد هنشانصعم قلوازایآ وه بولجآ ت ولب ندنزوب لوک« دن زو لعفت (طثقنلاو)(طاشقنالا» الاب
 یطاشقلا دیلولا ند ندایدازدیدآهدلب ر هدب رغم هلبتف ك فاق (هطاشبف) تح ااذا تطشقتو ءاجسلا تطشقنا
 ضف ك فاق (طَقلا) روند هغلجآ هلکفک ی هدنزوب کت هنسف رکو دهنسافعم طاشکه دننزو باک (طاشقلا) یدندن آ

 بلص مث عطق وهوااض عو ا ةماعهعطقاذا لوالا بلا ناطق غلا ق لاقب ردهنسانعم كغك ق ةنشن كىك ||



۹ 
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 لو

| 
 || تظلغو تس تناک اکاذا ءاظتنقدنکر لانه هلیص كفاق رولک طسق ج هلوا ییکزرلوکوب بولیروشوید نامه |

 اج تنگ بدل تیسق لانق ردقلوا یربتوت نالواربتعم ردندییاعمهکس دهنساسانعم قوا كيد را
 کطابسق یجب ةيبای یا ءاتظسف قنع لاش رولشد هنوس یروق هدسشنژو ءارج اعالار هبضتم

 ] دناوا فاقویروق كب هک وند مزد لوشو ذچ وعم یا ءاظسق لجر لای روش هضاحم ینرکآ ءاطسفو

 . | یوقیکت تند یر ریکسو یارکیک ك نياق كهنادهدششزو .دوعق /طوسقلا) متلب نه بقت داکت ۷ ح

 | تنم [ ۳۳۳ E فاتنلا نم اطونمق سرفلا ماظع تطرق لاقي زدهتسانعسقلوا

 PES هکر دراو نت روص تآرب شازود ندرقاب هدنشنس هبت ك دوع لواو زدیرادلقم حالوفا

 کز دیه با عسا (طساق) نود هناوبح نالوایروق یرل ر کسو یرلکیک كنیراقاب

 ردنا نیت اط نح e ا دوعق (طوبظالو)ج دانيت د نا

 WENET ۱ وی یرقما مان .RLS û 00 كخا قا ف داذا شا
 ]| دداص نهن دنقالط ازرق سۇقو رد زقسوقهماع دی از هات ناطور نامو
 ۱ e ارا هلی كفأق (هناطسف)ر ده اوه "هرئاد » رداد یزلکدد .دعاص کلا هدیکوت و هماحولو یدلو

 هلبص كف اف (نوطسق)ردیدآ | نصحر هدنیل دناو رده زفر هد
 ۱ [ نیت تق)ردیدآ نصح ناهتلاعا بلح

 گفتم ی EER هدندودح هّیقد رفا هدب رغم هلن دیدشت كنابو یت انام یعصكفأق

 ۳ ۰ و ناونو دمو رسک نانطو ینوکس كنېسو یعضكفاق هکر دظوبضم هدنناونج هنیطسقو
 دش یاب هرکصنذ هبنات نون هک هينیطظسق دوخاب هاهو. هحوتفم نون :هدرخآو یعضكفاف

 x نالوآ کلم اراد تلنیراهاشدان مور رد هدزناب زهدهلیعضاضعب و زد هلتف كز الو|یاط ید
 ۱ ت یعافترا روس. نالواٌیادهدنفا رطا ردایطنز رون یم ا هدیمور ناسل ردندتعاتس طارشا

 زد رفتی هرو کر دراو دو چ دنلب رب نلیکید هدنناجر كناو بولوا لکسلا لیطتبم ایبلک مقلو هدننو رو

 | اتراك وه رک وا یروا چ یراتمرپ خلنلازکید بوتوظ هرکرب عونصمندنوتلآهدشاررو شلوا
 rice نیظنظ,تقنالوا یسیناب كناسبلک لواو كي هرو زم ةدلب یزاوس لواو
 ]| نتنوبینم هلاطاو بولوا ماسلا نەك مهيا لغج مالسا هاشذاب تلمراد الاحیلاعت هنلادم هموقرم

 ديفوصابا یدجشاس کو ووئلوازبعت لویننساو لوبمالسا هکر د هیط هل نالواری رحبایروص
 | هکتار ووریرک" وز که چنار زکه نس لیلا زوییدب كيب شب نادمالسلاهیلقمدآطوبهردفت رش

 | نخ دلزاتکلم امش و نرش هلنسغلو هاش داب رب یبح الص تاد جو تکو ش مان نطاطسق هدناهدناکنهلوایدیا |[
 ]وایت هکوا لامورنمب ان ودقمادتاو ت تصم : هلی اه تابه بوشود هتسهبعاد یربنعسلو

 | قوا هفرطرهوب و بودیاریضتسو حف قدا نضچ راهم لا اودیزو هدنالنبوادک, یی هبنطنطسف زلف د ویدکوا

 لاه یلع یی تعب رش موق رمزصیقو یدلیاذ اتا تنطاس نقم هلی عیسوتوز کت هلغلوا بسناو

 | دا مو شرم یارجادادو لدمرا تربت لب یدیا تراذرب ملانصو بانی دبعتم تیاسغب و
 ۱ هدا !ایمادپو دنا تبمرامالار اجر هدم نالوا عن ینادیمتآالاحو یدنایدارم یاضقاكلبا دالب هبف رتو |[

 1 نهی كنج یبماچبد نابل طا و ردیف لاحنی راذوع ضعب كناسلواو یدباردبا نا ولد

 اک هززواهحو وب هدننطلسزپ بس هنسزونا نوجردیقا قوتسیندکن الاخ هکر دشا اشیخدریدرب مان

 ؟بودباتیصو لغو سوت نالوا دن لو قن طلسهدقدلوا ناناغیراتمالعقبم زع هیاش ےلقا
 أ ىلتوهدقدلوا شو ام ندنابیح, .هبعت و سون ام هلنیطلسروما یجدسونا بلا نامزرب یذلوا ءاشعلارادمزاغ

 | | هک :بولوا .نیکم یژدالوا «دتنطلس ؟یلدنتص نط دعب انطب هدنفرظهنش ناسکسزو نصالخ نیشناجیداو
 ۱ یناصتناو لادع دعا وفو ع اس هماظتناو ماظنو نبدتمن تیا جبر وب زمیدلبا لا فتا هرصیق هقان وا نوئساندندالوا

 زا دابقتا: ها دره دن ی هادیچ كنیظالہ ین ارطا ملت لو ازترب ندنفالشاهدنوطسو تطس و ىدا نعاس 1

 | لوغشمهغیطلتو ماعطا یرافصاو رابک لج بو دنا ما فا بیض هدنیا اریسعقلوهدبنادینتآروب زم نوکر رابدلوا

 1 دست لس ناب هوس طب جلب !نالو مبانش هدنانا لواناهک ان هرکیآ

 هاب یراتشرب سن [نالوا«هدنتکامو راک هلبنسوب یدنلواتیکسناتعب نیل هتف آوا همه شاشزنکآ ۱
 مس

 رق
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 ۳ بمان طرقرکر درا هود ستجوب هلیفضو یقه فا تیر قلا) یدیرازذارت جوا ردفد نیز زنان نیرو اک
 كفاق (طاّقلاو)هلیرمسکب كاف (طاربقلا)دپنآ ك خازم بقر دنس هابق هدنکهدیننزو رز ور رق وزان تنم
 || هلراشادرب ةدندنع هکم لها ندهژزوآ فالتخا دالنلا تسع هکر دنعسا نزوربن زوال ةن سک

 | تولوافعاضم لصا کرد خرابشروپلوا قالطا هنیزنشع فصناراندهنتدنع قازغلهاو هتنزو
 اط طرق ةاطعا لا قب رود هیفئس) جان هچنزآ هلن یسکلفاق (ظاط ط:طرقلا)ءئدلوا طابق هللا تابار خلوا: یار 1

 || تفآ هدولنوف بموت رنک طاق (حاط رم ملاو) هدنتنزو ناجح (ناط اطر قلا نوش دهتفاو هیهاذ او هیهادو اریتسیااثتش یا ||

 ردلکد ضیا رعر هلیخ دولورونبدادقورعم هرم هنوکرب نیحارطا ناب هلیتف كفاق (یطوربشلا )نوش هیالباو
 بیتوت ندتموخ لاب ص ابو روفاکو نارقعز و كاملا لتلك اوا لکهکر دفورعم هلک ید یطورخ هوم روب نم مهزم
 رزوقهنتلا را ەهنزذو| كا کارولو لوح لوش هدب تک دربخاو یعتع رافق( طاطر لاو ناطرقلا ١ زونلوا

 یی زون قارنا قنص قص یراق دآ هدننزو هج رحند (هظف رها وند هت هاد یدنهرفت طب رارۋلۇق ىلع(

 دارمکر وسنید هکسلیا غ اججولزدر و هاطخ نيات راقمیش هاذا لح اطقرق لاقت یکه مرق ودهنتمانعم
 ور ی وطرد تولز وب ةدسشنزو راج زینا (طافنوقالار نهعاتجج نالواهنلاشتدا قیص قبض

 رد هنسانعم ك مروټک« رز ر بوزو نفرط یا كنج فکر وانت یک ی شیدو خاو ضبقق او نل اط هنر 1

 رونلوا قاالطا هتجرق ك ترو ةلبس هی لاعاق سا( طن رغما ) دافتناادنعاهب رظق تم باذا علا تطغترفالاس
 طعم لحر لانه رونلوا انا نالا رزاق هب وشوش ندضخ > ثولوا الا غ یکی فته سوژجنو

 یار سا هکر دبنسمانعم قیزابهدرفنو هجا کر نیو زار هاو هج رخ د (هطم رم )ختنه ی غلا نھ رک بم یا
 / هظمرقو روید هغ ةغمزا قیتضو ةدرخ كت لصا هکزبد جرابش اقیقد هنتک الا نالا طم لانقنرولواسع

 لير (طیطم ذطیاظرقلا) ه هاطخ ندبه اب اه شی طرف لاش هردهنسانعم کون قرمنآ ی بسی :یراعدآ

 یتیدلراو كنك قوتهددننژو رّوفَضع (ظوم (طومرقلاژ زوشد هبنسک نیرو قزهاقصقص یرلغدآ هدزو

 نزلدم راه | ارعش هلغلو ا هدناکشوانیکر نون و هنشهالنفل رق زونه كنجاغا هشم نیم ماناضو روششد هغلاوپ

 یزلتسبثو نكنهفناطوب ليف ئافاق زڈبدرف "ییط+رف درة قناطر ندسان تخ لفاف اار ا

 ینساسعهلات د تعد یدبا رزوب هدرخ هدرخ ندنغلوو دو راغلو رظنه دن هماقلاریصخ هک ی دبا انچا

 طاغرقا نصاهکه دضنزو زا ول مطار قالا )ىدى ۇل زانا هتف ارعو ماشو اخل ودنا روت ةیطفالخ
 لاش ر دةت سابع قلوا بوطرذ تولت زوب و تضفاذا لاا طعم رفا لاسقت زد ةنساتنعم كلى یدیا

 كزەتاد هکر و تم هنکیلد کیا تادنرانوربیانسق قوق ننن تیمو ك فاق (ناتطمزملا) مشت ازاد رق
 بابل نم امنه ک اطل طل انقر ن م اته تای اد لدع هار تام کناف مڈل: دتاوان تز
 یوانس نی جو درفمرونلو لاععتسا قرة اۋا ندم اب تقصو خلاف یکی سهلک لدع ط ەر ةو ل دعا ةا لوالاوایناشلا

 طس ەافو لاقت ردهتمانغ بب طو هڪدم نقو طابق نبژاومو نىنا رمو قل امروطسق لرل اش رولوا

 هتل ناتیانلنا 2خ پونا تسع انا رولا عاصفصن کد ونیدهکچلوا نوک طاس ةر هو یا
 i EF رهدتوهضوناملعب مدتی دارا هلاک جارمسلاو طفل هخاض الا ءامفسل ها نه

 یرلج وز نا < ندندنرانلوا هیقش :هلسةدایز كناپفس یسهقناط ناوسن یک رگ یکتا لضاح ارسلا

 هدقدقج هرم یو کو بو فن هرې ط فو قب راو بویق ومص تس دنا هت رللا: دتفو ییراقهلا تسالبا
 زادقم طن ںاذلکد نوتاخناتبا تسوادعو تردابخ هت واتم دىكى غوط عارح ةززوا :یراشاب انک

 رک موسقملا هطسف هاب لانش رز ن لپ تمه یس اتام ذوزوقذدو ۰ راذقت یا اذک هدة لات رد /

 لیهزغه (طاسقالا) زوکسلا یا یا طلا نه ت تنش وقتا روند هخادز او هنساتعم نا: رم روند هبوز ارتو

 یفورعمهلعسا و هل كفاق سالا )لدغ اذآ لیست را طا لاش ردفتساتتعف کاباتلادع یخ ناو اه نت

 | طالغو فیفخ :لئام ههاسی قدنه طاق رار د یازع ظسق هتسرب ویدنهط تف هر رولوا ع ون یکبار دکوکر

 دارم هدقدناوارک د قلطمو ږولوا ولت زططغو فبفخ و قآو اةن رغ طسقو رولوایجآ یمعطو لبلق ئشظارو
 با نییتکتسو لتاقی راناعلکوصو عفاد یب ونا سو مفان كهزکجو ورده یطیحو لو زدیم رعاك ردولحط ق

 (طنبعلا )نرو الا بیچ هد هلازا یّرلتلع صرو بم سالو هل هاب وو هلو ز داکز یرشهاو هع ر یاج یرش |

 ا كن هب ادو هسا ٹاک انا غیا الا ةناطبلا نه اطاق هقنط :تظسسق لاتش ردهنساتنع»قلوا یروق نوی هاتبتصتف
nama 1 تستی 
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EESفا تا ژربد اولح همرقو اولخن قا هدیکرت هکروللوا بیت مادی و قتسف  
 قم هروکه ناب كحراش هبط نعع هجو طبق لا قرد هنتناتعم قمرترو تو دیش ک ایزو هدشنزو

 "ملا بایلا نم اط هط لاسقی ,رد هنسانعم قعروا كي هلبنوکسم كن لبه یاخو ىف كفاق ( طلا 0
 چو نه او ظفو نطلا طب لا رود هنسانعنف قلوا سنج بویماب روميو ادیدش هب سضادا

 ندهنسانعم قلوا قاروقو :قلتیق هلیساتحناریومغل هدنشنزو دوخق طوعفو هلنیتف ۰ طوو طعفو ستحااذا |
 ۳ ان ولت هو عبارلاو ثلاسلا با بلا نماطوعقو اطعقو القز و ماعلا طقلاقب

E۱ کاو سالا طو لاتقی ردهنسانعم قمارضوا هغلتقف نان اط بدحو  

 قوت لس دوب هل رمسکنهزمه( ظاعالا) دلیلق یلامعتسا الوحم هدنوب !ویذجا اذا لولا لا
 د لولا هاب یلع سانلا طا لاو بیجا ادا مانعلاطقما لاسقب ردهن زاسنعم قمارغوا هفلتیق
 ام با لازنا بودبا عاججو طعتاا مهاصا اذا ارشکم ولعلاءاش نلع مولا طا لاش و !وبدخا
 تن ا ادا لحزا طا لاق ردزا ج ندنسانعمرطم نشخ ردلمتسم هنسانعم لیلکچ

 نم اه الكوت :املا نم ءاي ا نعل اف هلثمو هيلع لسخالف طصفاف هلها نا نم نیددمطاهثدو
 | اطلاق ردهتتساسنم قعارضوا هغلتیف یریرپ ط طاقاو لشعتلا بخو و دقف ناناتخا قتلا ذا

 1 بم .هلب قلتیف قلتیف یتعیولت دش هدتشزو حرفاطعملاو هدشزورما طب طی از طاب ایاضا

 ِ ج روش .هدقو,یلتیق (طحافلا) دب دتشیا ظعفو ط4 رد برضو ماع لاص نونلوا:قالطا هەن تیدش

 ۱ | نا قالغا کوک هدنتفل قارع هبا هدادشم یاپ یط هلا )بذح ياطحاق نمز لاترد طحاوق
 هةلناكلیا یشآ هی ام امرخیشیدو كلبا هک .هدتیازم لوعفت (ط طفلا )لوكا یا ی لج زر لاق
 نږ ناتو زا نالس(ناطقب ندنیچسا تواعون رب هلبعص كفاق( طفلا )اعلا اذا دلعت او هر لا طق لاقب

 | هدننزوزبنع طععاا) نیک ییارعاروتید "یطافما هرزوا سایقربغو روتیداطقم هدننبسن ردیردپ هلببقر کز دل اش
۱ 

 | داکیال ناکا ذا ط چم سرف ل ادب هلوارلاق بولب روب الصاهسردیکب ودرکس زدقنره کر ونلوا قالطاهتا وش
 | تاروطذنسب ماتو چنا قرو ردفورعم هل هلکعد هدناملا ثا زکه کیم ضارب » عونرب هلی رسک ك قاق (ظرقلا ۱ ابرج بع
 ]| ونیدرذشاکا هدیسزاف رولوابق نددجو نکلردیدآ تابتعونرب هسش هردو ليم كفاقطرقلا )ردیعوت
 ]| دزد ید کری شه دیسراف هلغلوا ولقازپ ج وا رار دیا ناب هل رلکدند مر ندنعون هون هنب نوب هدننزو رفغج
 | واشلاذلعش ىا: طزقلا نم ءوضا لا فیرونید هنبس هلعش كشنآو ردیدآ ىل كنهبنک مات جاجا نهزیادنع طزقو
 | دنیوکو هتساتنعم عرض روند هنس هم ناویحو یصلا س زیا طزفلا نمرغصاوهل اه روتید هنکو وح كفح وحو

 هدنننزو هدرق زواکهطرقو رولک طورقو هلی سک كفاق رولک طارقو طارقا یعچج رونبد موکت مقلاص لوفیبع
 ۱ هدازوب هلکلیا ا ریست 2 فالتخال ىلع ناش فوم نذالا همهشیف قلعلاوا فنشیا طرق اهنذا قو تاج لات

 | یاس ندرت ردنیم لب هپ وک قلاص فشو هلا وک ق اطم طرفهدلوصا راس یدنلوا راصتخ اهدنمهچر

 1۱ ۳ ۹ دفکر ولو !یقالطا هخاشو (طرعلاوذ) طرق تادیاهطرقم ذب راج لاقىزۈتىدەرىق هر وکهدشنزو

 1 رک EYE لر لت بضج هنع هللا یصر دیلولا یدلاخو ندهنآریب یرافدنقاط هننراندرکل یراو لئاتجخ

 1 هدنرافلوټ ك ننساكم یک ضعب هدننزوهبنع (ةطرقلاو) هدتنزو هزمه ( (فطرقلا) ردیبقل ك هيفا نة وابعمن

 هب وکی ادخ یرلقلوق كنهکب کین هلنبتصتف (طرقلا لا ) زولوا ید هدرلبک ضعب روبشد هيه وکن دن ینادخ

 1 ردقصوا هدشزو رجلا (اطرقالا) هطرفاذ ناک ادا عبارلا بابلا نم اطرفر اط رق سما طرق لاق: ندهشتسانعم

 ۳ کلا طرق لاپ زدهنسانعم قمارغوطهصارب ههر هدننرو لیفت /طب رقتلا )روند پەك نالوا لەبۆ ك

 لوف فو االبلق هاطعا ادا هیلع طرف ۶ لاب زدهنساسنعم كمرو هنسنهچزا هیسکر و ردقلا یقهعطق ادا

 )8 رد هدقدریصقنابوا لوق لج قاناموإ نئآو طرقلا املا اذا هتل وا ا طق لاقي زددنسانعم قاط ەك
 :e رطدنعاهن|ذآءازونعالا لغجبوا ابا اذ|سرفلا طرق لاقبرد هنساس عم قارب هنسهسک یراقلوق
 هدشزوآ طرف (طرقلا:قرنحا امهنم ع زن اذآ جارسلا طرف لاش رددنساسعم قلآیتخوا كغارخو | كمومو ۱

 ردقلاف ةعطق ادا لروالا سایملانماطرق نا ا طرقا لات زد هنس اعم قمارغوط هصازا هپ 2 دوب
 ةنلعشوا جا متسلا ئا طازقلا نم  هوضاوهلاتش روشد هنس هلعش لوق لع روند هغازخ هدشزو ت اک (طارعل»

 نوک ور رفتم کدو قالطا هنطب هجر نینتعاج الکی لب كفا طور (طورقلا)
 هست سل

 هکه طب رقو
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 بوناوا لر هرزوا یلاح ردلوعفم مساندطارفا هدشنزو مک تر (طرفِلا) تعص یایلوزفو یطزف لجر لابو
 املا نولجحم نومدقموا رانلا نن وکو رم نویسنمیا نوطرفم م مه او یاد هلوقهنمو ازو تدنن شدونوآ |

 و بولک تسار هبسکر ر یناپکا هدشزو هل یعافم ( هطرافنا)مملتدح ۸ نوزواح.یا ازای فو ۱
 | نیس

 هدننزو لا دح(طارغلا) ء هقاساذا هطرافلاقب ردهنساسنعم كلنا هقناسفو هفداصو هافل دا هزات لاقت زا ۱

 نالفلکت لاسق ردهنشانعف قمعچزوسرپ ناک تند :رغآهلکلیا نامل نبش هکر ر درد بصق ندلعاغي خدو ۱
 ندادن یکم نالوا هدنجواكنس هنادامرخ هکر دهنسأنعم قورق د هك بتنزو رمما (طنيقلاا) کنم قبسا دایر

 كنلها اضفرب هلي ى کناف ,(طاطسفن)رفط ةمالق یا طرسفزا دهه نالفلام لا قی رونی دهن دیتسکی نزاو

 رارولوا عج هدنا یسیلاهاایضقو رهش ردنیعم لحرب نالوا هدنزاک اب هدنجما رهش هکر وضنید هت راها کید ج ||
 ةد وه هباهنلایف لاقو ةروکلآلها مقحتوهو طاط لا ىلع هاب ناف عام 7و ا و 1
 نوع هکر دی هرم یکساطا طضو رولوا تفافا داوس دارم نیلوقلا لک ىلع نیپ نت چالا ||

 رداچزمگی دنناربعتهب و اروند هرداح ی طاطت قوری الا یهیشلنا اس !هدکدلبا 9 دک

 داخلوب نالوا ندزب یدارمهلکلبا ارمسقت هلناونعقدارتسلا فلوم رونلوا قالطاهدآهب یهاشتدات هب یهاشداب ییهاشنداتقانواردقچنلوا

 زد هلا هک تاتسفو ردهدننزونامت رج شافو نجیب لبا دیقوف یاتهدل واهک طاتسف در ی ۱
 قلراب جیاغآ شان هدننزو لاعبا هج نیش (طاتشفنالا) یدلوا تعل قلا س رولوا روك ءاق هد ||

 ندیفدا مو هد زو طیسف (طیصفلا) اطر الانوکیالو حطقنااذا دوعلا طشفنا لاقت روفنسانعم,قمالتچو |[
 (ىطوطقلا) سطقایا طا لجر لاش د رود همدآولنور یضب هند كناطو ی كنافو كنرمه (لحفالا ۱

 غف کناف (طفاطعلا )رهظلار زفالایا یطوطف لجر لاقیروتبذ همدآ رونق یس هقرا هدتننزو یبوعجخ ||
 یهو طفاطملا فرطل اذهنم مس لاق روئشد هرابداشخو هراس ندیاروهظ ندنفرط هدنماکنهغاچچ
 شاخ لجرلا طقطق لاش رد هنسانعم كلت دح هد زو هراز مةطفطفلا) عاج او رلهزا دنع: تاوضالا

 منال مالک ملکناذآ لچراطنطف لابقب ردکلیوشز رانج دارم هکر دهنسانعم كلیومتزوس|قچ هی تفو
 یر وهغ یر ردقاخس یکیاالاخ هکر دیدآتلااهدماش هل عتقاض رو: یرسینک زاغ( تیطبسلفو(نوطسنلف
 نونید نظسلف هدنرحو صن تلاحو نوط تلف هدنعفر تلاح لو و ردن دآ هبصقرب هدقارعو ردغامس نیبف

 هدو اج (طلفلا) ونیشد طسلف هدتنسنو نیطسلفت تررقو نیطسلق ٹیوب .نوطسلق بجا نوع

 هنع شهداخا لوالا ب بالا نم اضطلف هن هیس زف طاف لاق رد ةت افخب قلوا سوهدم ۰ !لغهروق.ن

 رد هنسانعمم ًاجافم هدبنزو باک (طالفلا)ءًافیااطلف ااطلف هتیقللوقت زد هنساننعخ یناسهک ان هجا
 بوریضر تیدتتلا تنهسکر هسکو هان رمسک تاب هر (لعالفالا) مالکلآباجافاذا نسحافاطالف,ناللف کن ناشی

 زمالا یطلفا لامن رد هنشاتنعم كلبا روهظ نی سنآونتلفایا نالف یطلفا لوقت زد هنس انعم قمرتزوق

 لوههجاءانب یلعرمالاب تطلنفا لوقتر ذهنس انغم قمارغو نی نسن هبهدنشر هدنزو لاعتفا (مطالتفالا) ن تا
 مالکلآ طفل اقب ردهننانعم كلبا تجرد زورو دک ابوسهدننزوهج رح د هلفاق (ةيمقلقلا) هتشحوفیا | ۱

 هلاجشب و اون لوب لوق ییعرولکندنرابددنس هکر دز حونربهدتنزو درص ( ظوفلا) عرمسا!ذایشلاو |
 رد هیدنیس تغلهکلب د بویلواهتس رعود هدندنغراضعم رونلواریبعت هطوفیجد هداسللاجردٌطوف یدرفم وند

RYتابلا نماطق < شا طبق لاقب رد هنشانعم كمردکو هلرا لا یی هست ةدننزو طرح ( طبل )فافل  

 ماح نب طبق هروک دنن اس ك حر اشزد هقئاط نالوا یلصا صلاخ رمصم هاب زك ك فاق طبقلا هدیبهعچیاذا لول
 ردم داف له کر دیدآ هی ر لدنسح | و ز یسدبصق ی رنه هرمس طبقوزدرا عف نم ندناسف ماسلا هيلع حت ولن

 بوسنم یا "یطبق لجز لامن روئید هن ینکب وسنم هنر وب نم هفت اط نالوارصم لها لتضا لشن یاب (یطبقلا
 قٍیرانآ يطرق هبرامیر هدلاو مالسلاو هولصلااملع مرکلوسر نی مهارت تریضح ردهیطبقیتوم طبقلا ی

 زر ناتک هاو قاب یدنا,ردنا ججسنراب طرق هدرصمع a عونررد هلم ك فاق که بطق باتو ىا

 نوا قرف یە بطبق شاناو هہطق بالر دندنلیبق سرایت هکرد هل یعصلفاف هرزوا یی

 یراخهزولکیطابقو هلب دن د دشت كنابو یف كفاقرولك ی طابق یعجو جو هروا یلصا زولواروسکم فا اضءاو

 كملا(یطیبقلاو) هیس ه دلش كناو یسهینب رغصم (ةطسقلاو) طلا )۰ هدننزو نامر (طا ًابقلا) هدتشزو
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 اا اول یاجشب هژفب رحم هدیکرتو هنیعشب هدیسسراف کردیم فطان هدننزو ءار (ءاظیقلاو) دل رتصف

 (یو



 ۳ ۰ ب ۰ یی

 1 :یژنکآو نوک وا لقا كخلارا لواو ردهتسسانعم كاکید هدتفورب بوح سارا هرکصتدک لک مات اب فیسکو

 1 ٤ نشع جت مایا دعبیا اطرفهتننا لا زلوا ناصعنو هداب ز ردنزال نهایی

 ۱ es وا موب طرف كبتآو ةّرممان الا نىا ط رفلا قالاهاقلااللاسقب و حراشلالاق هثلث نءلقاالو
 نک یک ےچ كنج اغاامر اه نمسک ك وزمه (طارفالا»ردیدآ عضومربدوخاب قب رطرب زوم

 و الط ىع ئاب ماذا هللا طرفا لاسفندهنسانعم كيال توسروا ین

 ءال ا لاتا نج ءالماذا نضوخ ا ظرف لاسقب ردهنسابنعم قهزدلوطر دق هوا نیقشاطدوسخا, ردقدصقآ

 جراخندنتتاطو لمح هناویحربدوخاب هیسکر و هنس ادا مهالاطرفا لا ودهنسانعمقمونواو ضافتحوا

 ۱ لاق رد هنسانعم تلبازو اسکی" دحتو. ,قیطبالام هلجاذا :هبلع طرفا لاسفل .ندهنیناینعم كلنا لیممهنسن

 | لّوادولب و سالا لا ذانالفطرفا لاقبردهنسانحم كليا هل هدصوصخربو دخ ازواجا ذا ل جلاطرفا
 | هب تل اذا یبسولاب بان | طرفا لای ردلنعتسهنساتتعم قاش هغمردغاب هدعوملئاوا ترو غرام
 | صضوصخز یه قدسکرو و ردابادا هلتسیل هقیس یادی طرفا ل اف دلت هاشم نی دملر اه ةكمكج يفور

 یقاسف (طارفلا) هعاوخیناص اخالوسر لسزااذأ نالفطر وا قاقب وهم (قمالفخما :قر هلوا یعلیا نو

 | ثدبا م دعو قبس هب وضندزاناراوض ناویح دوخاب ندناب ر راکر دلعاف مسا حجج ندنبناعم درولا یا مد دقت هددنزُ

 | یعججو درفهووننید هندبا خد قتو قس هږل راسا هداقهراو هر وص ةلنرتخ (طرفلا )ندیدرقهطراف رواسد هراهنسک

 مدفن هاوصزاسو ضوحلا ىلع مکط هر فانا ثيدخلا هنمو ءاسمایلامدقتمیا طرف مْوقو ظرف لر لاقي ردرار
 1 روتلواقالطا هنلغورجا نالوامدفنم كنهسکربو هاومالانمهرغلمدفتمیا طرفءام لاب نونند هب وص ندیا

 | ةة لاقي زونلوا قال طا هدلو ندیاتافو نیا لکت اب زونهو ؛لعو رجا نم كهدفتام یا تطرفام لوسعت
 | لدم مطرملا) هند ارج ایا اط رفاشل هلهج هل تیللالغطلل ءاعد] | قو كردي ملو تامدلو یاربثک طرف

 ۱ هکر وتتند ههداهلوشو ءآدتعالاو و ءآدتعالاو | لظلا غا سالا لع طرفل اذغام لوقت  رونلوا قالبطا هقسورروجو
 | نالفرها لاسش و :اطرف طرف رها ناکو یابنعد هلوقەنمو جحراشلالأق هوا شو اوا ند هزادناودح هدنآ

 | وص لوش هد تازو همام (ةطارعلا) نود هنآ قاربنق هدنو رو تسحو هدعزواخ هيف طرفمیا .طرذ

 ۱ "تورو نکن تلصم لوا هسدازدنا مد نو قم هل هلوا هنوسلا لن هد هلبنق جاقرب هيڪ زول ہند

 | 962 دانان یم هانتیجاب هد عنب امرش نلونعکی اپ دوره ETS هاو ابا نضرهیو هجنازمرخآ

 اهو ناطرافلا طلاب رونلوا قالطا دیکوک هجورپآ کیا هدنکوا كيکاوکناسنلوارینعت رکیذی ناظراسفلا
 | لا هقالعوپ روند هب باشن هکر دیعج كندغفل طرف لب عف كن هزمه (طارفالا):شعف تالت ماا نانشنکوک
 1 طب رفتا)هریشابتیا حابصلا طا ارف تخلط لابش روئلوا قالطا هترراقلنبذیآ نالوا نانا ندراقفا تلخ اینم
 ` || هه دامر وهیفز هل مندقو هغبضاذا هیفو"ینشلا طرف لاقب ردهنسانعمكلپاهاسبتو عياض تب كدب ری ضوضخر
 ]ا طارفاونو سصقاذاهیف طرف لاق زدن وچ ا بلس یمانب رولوا شلپا هلازا ی دقتو قلس کن دانساتعج ثلارطقت
 ۰ لمزا اذا الوسر ديال طرف لاعب رد منتس انعم قپمالت وب ییعلیا هیسکر و رذ هدننش هلرانوت فانة مازال بم

 ] طازذا ییذسکرو هم دفتو هکر اذا ان الف طف لاق رد هنسانعم كلنا كرت نکا تتوقو اب ینیکر و
 ۱ ناز نة سکرو هح دمی طظرفا جن هخدضاذا اتالفطرف لاقب ردلبعتسم هننانعم كلبا حدم هلیمحو هغلاسو ۱

 ]| هدننزولعافت (طمر اغلا )ءانى ا هه کیا الف ناخ ها طرف لای رد هنمناسنعم قلق فر طابو ئر یهورکم
 . ]| تناصما ردا مدفنو قبس قرن یر كوف لد كما ضورعو ثبانصا هدنفور ثداوخو موه هب هیننکز

 ۱ | قران بودبا.تطرسمو هللا تیفعاست وا: نیا یادطرفلاق هتیانصاا ا مولا هنطرافتلافب زد هنسانعم كما ۱

 ڪڪ

 ۱ نیا داره كم : هلکسکی زقو کل هنسنر و غرمسنو قسادا نالفطراضت لاعب ند هنشبا تعم كليا میفنوقبس

 ۱ لاعتقا افلا هداذا نم هع ن هثفو رخاناذا وشل ا طرافت لالش رد هلام كلتا توف بویمهشدیناک
 ۱ ترور تا لونهم الف ا NY نع DEE قاواثوف نشانو

ETچسب د  EAذکی دتتو جیوه هریلاشنزوا ه خر یاب لبا منتو  

 ۱۱ مدقنلاو قلا یی :نیهلا قط رفا رع كامن لا لوسرنا ةشناشعا ثلاق همس ر اس ما تیدح هنمو حس اشنا لاف روند

 | دولوا قالطا هزاولخو ناعینا کنسو تبعصشمالوا ماز هداسنزویرع طرفا هدنزو یلهخج(یطرفل]

 راقب

gpmهوس >  
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 ِ تامزیک هر چار خا یش 2 هتتسنو و اهرفچاذا E طوفو خلنا طاع لات ناف یو وشحن ولو 3

 || هدرلنوب ر اطالسعلاوژ (ظاعلا) | "روند هضرا شککو زود قر هژوا" روتحو دف لخد ادا هنف طاعن لاقت هنتنانتفا۲ ۰

 .رولک طایغو زولاکن اظیغو طا وغاو هلص كنب زولک طوخ یرلعج روند هض را نیک و دو قر هلوا قربوا
 ]| هدارصص کاران ودن وولوا اک ن دنع كناسنا طناعو ردولقم ارهاظ ر ونند هتعاج طاغو هل تکه راتیغ

 ردهنیسانعم لوخاد یکطوغ هدنزو طبخ ( طبل یدنلوا قالطا هلیتس هقالع یرلقدلوا ررؤتوا هرازوّمخ ۱:

 ق !یراویم هکر دیسا كضرا فیذطاو زودرب هدندروب یکب نی ایتو روند هربزوقح هدننزو ه رغ (هظوغلا)زک دیسک[

 ردیدآ كي وصووشرب هدندروب نب وخ نب رماع ی و رذیدآ هدلب رب هدندالب یسهلبقیط هطوغو زد هديا غطا5 هدنوکی یا
 | رازه رسو ادبی وج یر ره هکر د خراش رذیعسا لنسالضقو هروکد وخ اب كنب رنهشقشهد هلرعض كت (هظوع
 بعشو هزصتهلباو دنق مسدغس قشمد هطوغ زدن مەتر افن ةعبرانانح هژفلواناتسلکو ناتسب و خانو

 طوع لاق لاص ردهنیسانعم :قهزدناق كو. ةمعل لوق لع ققوبدمل هدشنزو لیعفت (طب هد وغتلا) ردروهشمناون
 ]| لعفن (ط طوفتلاژ اهرعقدعنا اداربلا ط وغ لاق ردهنسانهمتلیا نیردنسد كس وقو دبطعوا دنقلا ذا ماتهطل |

 ۱ اکا هدننزو لاعفن( طبق الا) یدیااذا لجراااطوت لا :ردهتسانعم كلبا تخباحیاضق ةدشزو
 1 اطواغت لاق قد هنسسانعم مس اط هب وص, هدلنیزو لعافت «طواسفتلا) ینتناذادوعلا طاغن | لاسش ردهنساشفم

 ۱ | تعاج بوبلرپآندتعان چپ هدنماکنهن ال و هنتشوکر د هلگر ھل راد او یععلرانیغ عزة مغ اشا قق افا
 | ظیخ (طیغلا) نتفلا تّأسناذا ةعا اعم نوکیا هترما اذا طغطغ لوقت وئاو دارا هبنما_فیرما ورد لوا هر
 اک اطوغ طوفب و اطيق طوف ارا ات لاس نردهنشانعم قلوا بثاغ بو زکهزخآ۶ء ئش هتشذرب :هدنشنزو

 || هطیافم امنیت لاتقب اردهنساسنع> یا تا بلک التخ | هدبننزو هط هطلاغم (ةطباغلا) باو هيفلخداذا رکذ
 ]| :قلاص هلو هراو شیک مردن داۋۇت هلا هثلدم یان مطنرفلا) ءاسفلا لب تصف فلت مالکی ا
 ]| هبحرجحد لاد نیش (هطشرفلا) ضوالاق یاسا اذا لس را طرق لاقل زدهنساشعم قمووتوا نهم

 قعروتوالر هلکب وسدش لک بوار وه یزاقانبق لوف لع قعزوتوا قرهربآ یشیآ بورکیرژهحااب هنششزو
 رول واست قۇ مز وتان انكر دەنا نعق قمووتوا كر هديا طق ندقرطرب یتراقابا یکیآهدکد هراوط دونخاب

 بوک اق زعسبواا .هقالش دس وف ضرالاتهئیلاطلاوا هیلجزنیبام ععف دهقاذا لب راظشزف اعف

 قمەرغۈط تاۋ ایخزلهاکو را ذازيەنلاط شرف لایق ردهنسانعم کوچ قیلاصبموادو.دخاوتبناج نع ة يلا
 ماش طلا بقای تامردو بوکحت یهنسلو و .هزشرشاذا لا لعش بش داهنساتعم

 تعلاذا هفاشلاتطشرف لاقت .ردقناتعت قمر ی شيا نوما لمس تمشياهود تکراو نوعا قلعاضهفانو |
 ]| عف دفرت شیآ امان ةدلنزو ئاطرق (طاشرفلاوز هدسننزو جربز طشرفلا) لوباليعتاذا لا طشرفو ترا
 هدنننوبنوززب (طوشرف) هیلجز نیبامحتیخدخ ناک اذا طاشرفو طشرف لج ر لاتش روند هدآ نالوا نوتوا ۱

 تابلا فاطورف لج نزا طزفلاقب ردهنعانعم كلا مدقلو قبسهدنژو دوعق (طورقلا زدیذآ هر قربهدرمصمافیفص
 اطرقر دالا ی طرف لا لدهنسانعمقیقب اتص لرار ب صفت هدهنشفررهدسننزو طرخ ( طرفا ن یقتو قسادا لوالا

 هوره سیم و ات رک هنناسب هدزاصب لفاَومآ هعضو ردت ااا ھا نن
 كاز ص وت هدم د نت طو رظ و. رددنتسانغم كلبافازسلا هکم دقت طرفو طارفاالثغ ردیعشنم ندنآ قاعها |

 دوو فسا! ا لول اق هبلعاط رف لات ردەنسانەم ك وشزوسزواضصخی" دحطرفو یهتاردهنساتعم ||

 کرو :اراثغص هلابوت اما ذا دلو طرف لالش ردنا تتح قدس هکر دلقنھتس م ەنىناشەم كلتا تافو یدلورغض

 دک نک یکیچ نان رنو هلسزاو هم دا هلوسر فیل طرف لا لقب دهنسانعم قمال ور یصابا مس ندیادنک,
 تیام لا تطرف: لاغر ر دیازوا ون ید هدغا تم ذکر ددنسانعم قلوا یزندعغعوط نشا دف جنین ||

 ازاندیکهیوض نوعا طزاوص ناوبح.دوح اب اار زاک کر هد زو ةيخاعسهطارفو طرفو اتمخاط یسغ یخ ۱

 1 طرف موقلا طرف لاسقی اردهنسانعف كلیامدقتورابا نون یلرضاح قوت زاناو بودی اس یو
 ید رولوا سا ندان مرغ طرفو ءالدلاو ضو ا حالضال درؤلا مهمدقناذا یناشا|بابلا نم فطارفو
 زا ظرف لاش یر قلوا تلافو .دلساهزو احیا الا ین. ناو دلاتا لوقتروشید هکبازوا
 هايس والي نالوا بصن نوعا تعالخهدرلل ول و نوتلواقالطاهتشانللنهسدوخ ای هغاطجوک طرفو هنلغاذا

 ا ر مو ظرف زولکذارفاو_هدننزو نمافادولکطرفا یعججنوناو قالا

 دن

 بت سو

 س
 حس

amma 
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 | یسفزا هکر دعونر ندنآ لوف لیعرونبد هن شوق قلترغاد هدننزو باعس (طاطغلا) ثاصاذا قونخلاو حوذلاو
 1 هنلوا كنتقو حابص هدننزو بارغ (ظاطغلا) رد هطاطغ یدرفمرولوا هایش یزاوب جا كلزادانقو زوب نوربو

 2 ۱ هلیصفتنیغ (طعاطخلا) ردزیاج هر :هلحف ق مدنوبرونید هتماکتهرصسو رود هنتس ین تاتاطهمهک لوقىلع

 اا طغا لحر لاشرونید همدآنیکنز 7 قالار هدننزو دهدتهر د طفطع یدّرفهروتتد هرات زۈق زوق كجوکی شید

 شیخ لافیرد هنن انعم قفل اق بورابق یراجوم كنایرد هدنننزو هلزاز (ةطغطغلآ) قغ یا
 ۱ وصاذا ردسفلا تطخطق لا رد هنسانعم قمانیف كب كب لوف ىلع لمس نکرانیف ة هرعّتو هحاوما

 ê دطفطغو بلغاذا فاذا مونلا هيلع طة طع لامس ز د هننشانعم قع! وغا دار واهنایلط تادتشاوااا

 ید وب هدننزو لزازن (ططغطفتلا) ردک امد طاع طاغ یاب هکر د هیاکح ندنوص سرق هنتششوا فلت شوق

 هدنکارپ بولیغاط هنسنرب و هجاونا تلعا ارج طفطغت لاقت رد هنسانحمقمقلاق نوزانق یرادغلاط کد
 ]| قرهقاق یبهقان نوا قعنآروغوب هدننزو لاعتفا (طاطتغالا) د دبتاذا * لا طه طغت لاقن ردهنسانعمقلوا
 | ردهنسانعم كىك ىا ب وشرابه دک مکس هلن هسکر و اهلخ رتناذاهفانلا لس مخا لقب ردهنسانعم كنزکوح
 ۱ ندهنیسانعمقمعلاح یراهغلاط لزک هدننزو هخ ر حاد (تطمطعلا) هق نق هرتضاحادا انالفنالف طتغا لا

 | نآقآ هنهردو تلخاذاردقا| تد هطغ لاش ردهدتسنانعم قمانرق هرتهتو هجوم ترطضا اذار طف لا
 | بول اغوج وص كناير دو یداولایردنعغا نیحن تاصاذا لیتسلا طبطق لا رد هثیسانعم قاغاخ ونص
 ]| هدننزو زعد الغ (طعاطعلا) هج اوفا تبطع و هانز( زا را و طع صع لاعنردهنتسانعمقلوا مینف یافت

 | هزکد نالوا میظع یزاهغلاطو قوج یب وص هدننزو لیس (طیطمطغ او) ه دشنزو لعبرفس (طموطغلاو)
 | طماطغو هلرنسكك نيغ طابطخو ء امل ارشكج امالا م طخ ئا طینعبطخو طعوطغو طما طغرع لافب رونید
 ۱ بول راج هنرب رب طابطو روند هنشتتازوکو هم كر هغلاط هدننزو لیتتساس ططمطعو هدننزو طبالع

 | قوخوب «دشنزو خرحدت (زیرطعتلا) یطالتلا حول ایارلا طابط دشاام لاقب روند هراهغلاط نالوا مطالتم |

 ا نکراسنیف كلموجو ےک هبف توض» تاصاذا لح را "طغت لاشرد هنتسانعم لیلسس هلسس نوعنوط و

 | طمط *آ لاق ر ذهن انعم مع اجر هغلاطو ت :رخرخاذا ندقلا تطمطعتلاق رد هنسانعم كملسسرةطرةط
 ۱ ناز را باسبلا نم اطلغ ةرمغو باس ی طلغ لاقت ردهتتس انعم ق مكا هلنبتحتف (طلغلا) برطضااذا جولا

 | لاقیفراید دردصوصخ هد مک هدباتتحم تلغ هلبتو هدمالکو قطن طلراضعب :بیاوصلا هجو نفرت إف هيف ىع

 | هطبضم (نطلغلاو)هدننزو كو فضا (ةطولغالاو) هدننزو روبص (ةطواغلا) باسا ف تلغو قطاف طلغ
 | تاطولغالا نعي اوفو تاطولها نغ مالسلاهیلع یبنلا یهنحراشلالاق رونید ةمالکنانوارببمت تک دننزو

 | زدم زلت سم یه ند مو لیلدت هک دلم انستت یرلکح هدیاط لغت یر یر كنالعدارم ندنوبهیف طاغي مالکلا یهو
 طلخ ەل (طیلغتلا)_طلغلا اشک ا طالغم لز لالش روند هیسشکنالوارولبک اب قوج (طالفلا
 طالغلاو) هدننزو هلعافم (هطل اغلا) تطلغ هل لاق اذا هطلغ لاقي ردهنسسانعم كلبا تبسن هطلغ ويد ك دليا

 :رافکما لا هدننزو دمج نالا طلفل ق هعقوا اذا هطلاغ لاق رددتنانعم ق لکا ییدآر هدننزو لادح
 رکش هتمهلو رهرفهسااذا با راو یا بابلا نبال مهطمتو سانلا طع غ لاغب زاد اپ اغ ك روك او لود
 | كنم یشانندعلنقشاطو ندةلروطو و اه رکشب ماذا ةيفاعلا طمع لاق .ردهنسانعمللبا نارك ویلبا

 ۱ كيا هلتدش ی وضو اتهرفحو اهرطبادا دیبا طمع لاغير دەن سأنعم كمروكرقخ- بول وا یردق هد دنع

 ۱ طو اههتصذا ذآ خب ذلاطمخ لاق ردهنسانعم ت لال فار رار قو ةدشب هعرخ اذا ءال ادع فلا زذ ةن انعم

 ]| يطال اق یدنلوارکو رک دیفادارمو هدننزو یرمج (یطمعلآ) وند هضرا ولقاروتواوزود قرهلواروفج ||
 (طاقعالا) مزالوماهاذا* ولا طوزغ|لاقتندهنتسانمقلوا | یاد هت بنر هلی مسکن هزه (طامعالا) رطنغیا ||
 تیم ن جی هسک لوا اسوشب زا زاّرکم هرکضن دقدلوا بوم عیوشزایف دکتر کس دن مدقم هلا هسکر هدننزو لاعتفا ||

 NEN عقب تواواتلاغ هدزوس شىكر وال واقبسام دعب هفسسق هرمضاحاذاهطععا لاقت ردهنتسانعم

 ندهن انعم اغ روک ی رٹ امن ىسك نکآ بولکهرومظ هانسننراو + هزهعف ۰ هالغاذا مالکااب ان الف ما لا

 كمتروا. .توبل رول قارمط ییهنسنذوت ه دننزو لعنت (طمعتلا) راالو نبع دل یراخ حرخاذا يلا ظغفا لاش

 لجر لاتر وتد هغدو لند رکن وزوا ه دبدزو سلع (طلملا) هاطفاذات الا هیلع طغت لاق رد هست ۱

 | ندصمو ادیت یا اطوغ انمغطا لوفت رونلوا لکا هک وشید هدننت هدننزو طوس مطولا قنعلا لب وطلا ىا طاع
 جت سس سس تم تم س .

 رولوا

 چ



 اهیدانب ةلكوا اوج اصتاذا نيقزولا نانیفلا توصوهو ةینب ی مکلاب طبع طبع نوع انیجس لوقت ررغاج |

 زورعلاتاذا اطییعت طبع لافب ردهنسانع» قمر غا بچ وبدا طبع هدننزو لیعفت (طییعتلا) ةبلغلادنعوارکسلادنع ||
 دجقم (طیعم) ازرکم طبع لاقاذا طوطع لامقباردهنیمانعم كعد طیع اطیع ارنکم هدننزو هرز (توعطملاأأ

 یکو نویق هدبشزو طبج (.طبغلا) هجا نوغاا لی یی صف , ريش! وا هبعقورب هدنا هکر دیعقا یداورباهذدنزو

 ]| طبغ لافیردهنسانعم قاقوب هبا لا یتربصاپ نخر وق ویدردیموب زدیم زومس یس هدوکو یغریوق كشن هلوقم
 | كيا دسجوهنعم نم هلاره فزعبل هرهظوالما قرط هبازظنیل هذيلا سجاذا تاسلا بابلانم اطبع شیکلا
 مبارلاو نالا بانسبلا نم اطبع هطبغو االف طبخ لاقي ردنرابع ندکبلیا قمت تمن لاوز كن هسکر هکرد هستم
 ۱ هدیسیدنک ق رهیلوا :لئاز ندیبجابیص تب یقیدلوا لثان كنهسکرب هکر دهنسانحم كا لشرو هدسح اذا

 ردوبانجملیصا هکر ید حرابشهنم ل وجال نا یلع هتبال یقاذا هطبغ لا ردیرابع ندکلیا نت یخلوارهظماک |
 هلا لویام هک یسهقالع لوا منم هدنجیلأم تاریک تاکشر دوخاب هلی رط هشت ردزاح یساسنعم دمخ

 || ندنتعطم یوسف نن سکر ھه سیب راب دمر و تصخر هلتمجوب تعیرع لها یخد هیهطرغ ق رولوا هل رابتعا
 یا اطبهال اطبع هل ثیدخا قو یھت ردمزال قوا یاد هر تبع دیارت قالطالا یلعو یتمار دندی صج
 دبنر قج هنلوا هطبغدوخ اب رو ربو من قچ هناو اهن دکهاکر د ران یتعیاهیلع طغت هل زمو ا طلا قالاس
 رونیدهنمت وط نکا شا هلن رکو یقه ك نیغط غوزردبا هذاعتسا ندلف تو لذدوخ ندتنةنو قفوزاینهجیردو

 ضیعذت ینلقرآیکلزومم هودملف وب یسهدوک هلبا لاکر وتید ههقان لوشهدنښزو ږوبص (طوبغلآارولکطوبغیمج

 هدنزرطهم هدنفچراغد قی ذآ م دننزو هفرغ (هطیغلا) ط غنی اهقرط فر عیال ت ناکا ذا طویغ ةقان لاقیدیملوا |
 | زردیا قجراغطو هطنابچ بوکید يک هر یری دعب بور وج ڈنیراجوا كنبشہمیکیا هکر وسنید هشداقلوش
 || د حور نسمو لاح نح یا ةطرخ قوه لاقب و هنسانعم تّسممو هافرو لاج نسخ هل زمیک كنیع ( ةطبغلا)

 || لاعخا (لماښالا) ربما هوراانجموب هروکه ننای كحراش یدنلوارکد هکر ونید هک باك شرو ۍک طبخ دهتسنعم
 لاج نسح ىلج اذا لجراطیتغا لا قب ردهنسانعم قلو هرزوا ینامدابشو رو رسو انغو هافر هننکرب هدنننزو

 هلی سسک كنهزهه (طاسضالا) هد تنزو بکن د رخ ېچ نونید هب یشک,ندیاهطبغاسماد (طباسفلا) ةرتمو
 | همادااذا هادلا ىلع لجراا دقبضا لا بة رد هنسا عم قهردروظول بقاسمتاد بويملا یرباو قالا تدنززوا كراو ط |

 یمادیهیسیا ینهسکرب وایهارطم ماداذا ءاججلا تظَبعا لایش ردهنتسانعم قلوا ولرونعب یاد دولبو اپیلع

 كرون یک کرک یزوب لوب ندنفانکو ټزک تاو تماداٍذا "یا هيلع تطبعا لاقي ردهنسانعم قفوط |"

 تاییتلاظغا لاف هنلوا هنهاشم ندنتروص هرابکی یک ندکو کریو نددنخرب لعوم هک لب ۇش ردهتساتعح

 قیصر دناکممسا هلیصعتف كابو كم (ةطبخملا) .هدبحاو هيج نم هلاك ی نادنو فذکو ضرالا یطغاذا
 ۱ ردهتسانعم نطق جوخ میلا راب یدارب هدشزون لیعفت (طیفتلا) روتنید هضرا شلبا با صیفسا قلتوازوکو
 دخل ماگ یا اد نشد یوزاهسکه مطب لع نولصی ےھو ءاج .مالسلا هيلع هبا تیدطا هنمو

 (طیسغلا) هالصلا یا یهقسل ےمطبةدق نوکیف فيفا یور ناو هيلع طبغیام یهدنع لعفلااذه لجو

 ) ردیا باکرا ناوسناک | بولوا هدنزرط یزانالاب لود ښت هکر بک هنوکرب یک دوه هدنتشنزو راما
 | کدو ند هنقرآوص لوشو هدننزو بتکر دطرغ ین روند هاب نالوا مراكب یدیواسهو یرع لوق لغ |

 دوسنید هضرا شبککو زود عفتره ی رط یکیا دوخا ولقاروتواو زوقجو هاوا رولک بوراپ یرپ نالوا هاتف لع
 هیعقورپ هدنا هکردیدا عضودرپ هلیح* كلادو كم( هرذللا ظسخ) ردیدا كضزارب صوصخ هتتعاج عوا رخو

 (یطغلا نر دهر وفر یسیکیآ دوخابردشلوا هعقورپ حد مدن | زدعضومرب هلپسس هینب هیت (ناطّیفل اردو
 ها دیا طبخ ءامس لاتقب ردنا ةطاحا یرب ره هکر وند هدولب نالوا ناوارفیتعب یئاد یزرطم هداتتنیزو یزجج
 هکر دقوا هطانرغا هلیا هنمهنالوا بلوصرد نوب لوق ییغرادیذا هدلبزپ هدننلادنا هلی ك نیغ (دطانرع) طلا
 ردهنسانعم قمر دلاط هب وصض هل.دب دشن كناظو یف ك نيج  طقلا»دهیعم"هجو یفاطلروتید هنامر هدنتغل شل دنا
 كم هزکوکب وب نشا هو د هدلشنزوزپ زا (طیطغلا) هلبطغاذا یآقلاو كوالا بابلا نم اطغ ءام اق هظ لاش

 نا هبا لس :تشقشربغ نم یربده فلژمردهانا تالا بابل نم اطیطرعیلا طغ لاقي ردن سان
 هقشقشالپ ریدهو كمروکوب نالوا هلیاهتشفش طیطغ هدشاسا یزرشخحز نکا رولوا هبانعمنوا خیر طنط غ هلکابا

 ملا لاقیرد هنسانعم قمادلرخو قمادلروخو رولوآ فلاخم هام هلکلب رفت هرزواقلوا كمروکوب

| 

 افلا
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 j TAM دح ام لک نخ SÎ رو طر عم صل: لات ووشد رخ نالوا نموق هقالع

 لو بعدا لوالاباسلا نهاطع هضارع طع لات ردهتسانعف قعفوط هتسومان:توتلابد ییهسکرت ەدى تنزو

 5 امالا رک اذهان مع لای اف هنتنانعم كىا نارفکبویلبارکش هبیهلا تشملو
 یا نارذک تن یخدوب هتف (زینلآ) بلو هیاصاذا هضرح هلطَعا لانتقدردفدارم هدلوا یانعملباط#
 8 ھ درک ۳ اات حل اض کنیت اک ید هفتم تل EASES هلا هجم ردهنسانعم

 لع لجو لاج غب روت همذآ نوت ناقناسیط هرفسورس هدننزو قلمز لطاهحلاو)هدننزو ساع للملا
 لا) زود هرو ڈوب نابمفش هدنزلن زو هنفنقو نقتق (طتعلاو)(ظتعلا) رسا لع یوفددشفآ

 وز ی رفمچو رونی دهمذآ نوزوا كب ةد ننن قش (طشنعااو) هم بننزرو رفعج لا جم
 | طشنعو هد رو رفعغت طیننعو لیوطیاةطشفعو طشنع ةًارماو طقنعو طشن لر لاسقب رود ةنروع
 ۱ نجس ت (هطشنعلا) قلا یسیا طشنعو طشنع لجر لاش روند هک یوخدب هد نرو قنشع
 | نوزومو توخو نوزوا ین درک كناسنا هلتشقف عطنعلا) ینضاخاذا لنا ططشنع لات ردهتسانعف قلراط
 : و ظنع هفلعق لاتشب وتشد" ەنەم وا نوزوا لوضعره لوق ھ لوق لسع قلوا

 کد هد هغر رباو رد هططنع یوم نود هب یشکح ن وژ وا هدنننزو مهسا (طظنطنعلا) هام

 1 روند هلو یلتاوخ رنک ك نېغ (نامییطنهلا) ىب والا ئا طناب هال! يدم لاقت رولا مدنا
 | رد هیسانعس قل وا یدلو ولپ ول نو زوا كغدآرب لپ کج قهره (طاتعال) ساتن ناخش ناوفنض
 ۱ تی رم یاوخدیو مقل هدننزو ذظنق  ظحع)ا  طنطنع دلوب ءاجاذا لج زا طنعا لاتقب
 ۲ » كزور هرات لب اه (ةطفلا)رهروناج یکیدید قازاق رق کز دیعسا ضزالا قانغو قلا ي یس ییا
 وآ نوژواندزکا E ر هژیرتستف (طیع)۱ فن فنالاوت راشلا تیام یهو هتطفنع تم رژ لاف نود

 | دود هب ینکولدرک نوا ودفصو هدنشزو جا (طیعالا هل وط هقنع تناکاذا اطبع لجرا طبخ لاققب
 هست لب وطا ایا طیفا لجر لات روند :هندانوزوا انف ندزکو قئابورد ءاطنع یوم

 وونلواقال هی هنستغیفرو دنلب ایام یا و یا یا طا لبر لافیولوا قالطا هذآ عنخحو مهش "بان اع

 | یاس تا ازک هدننزو بخت (طیعلاو) هدننزوا طوس( طوعلا) فیش ئا طبعا رعو نصف لاق
 :طوعو رولوا قو قواو سا تلاطااذا اطیخ طبخت ون اطوعت اوت قلا تطاخ لاش
 تم هاتعف قلا 3ا کر لوضت قرهیلوامسق نازویحراشو تا هناا

 | هد زو عفت (طیحتاو) (طومتا) قع رض ن نين لم ماذا اطابصو اتطیع طبعتو اطوع طومت ةأزملاو
 ۱ قره رق ناوبخو تروعو تااطاذا تطبعتو هقنع تظّوعت لاقب رد هنس ات قلوا نوزوا ندرك ند ||

 | یو رفع ريغ نم لس لمح ماذا ةقااو را تطلق لات رددت انعم قاق شوب بوبقوط رهن
 OAC ی اناا دواب میدم یکم .پونویط هتنف یکویض ندئ هلوقم جانار شاط ضب

 | نالوا لب ى لوف لع زود ةلاغ وغو وب رخو لاسوا عصف ها دیش هنه حب رضف مبنا دوملاوا طا طب لاعب
 یا طبل انهام لوت ت زدن وخ ام نادا طع دک ر وتد ان ؟ والترف رقو هطاعش ا لضخ نینع لولا ما
 ۱ )ا ESE ظا لاق زدنا سقم قهآ هاب ةا و شالا خیس وهوا حایصلاو جا

 | فال تا لقب رسا لاف شوت هل خاو قرهتفوارسق نا وو تزاوغ ىج دوا هدشنزو
 ۱ راهه تالاا لا زد هننابشعد قلاق شوب ننویعتوط اتاك هککوا هفانو تطزودت ی فع هأزلاو

 هلو ناف شب نوبل هک رال ةن قر باالق کو مد هلا وخ و ون اخ لوش دن اعلا) لاف
 : E مو اظ اصع یک لفوفرولک اظوعو کو کو ژوباکبعو یکم رولکطبعو یک ونسرولک
 ا ردفا هنسون هکر رد ید طمطوع طقاعو طبع طناعو طوع طقاع هلتفاضا ةغلاسو رولوا مت عج کوولک
 | لات روند بهقان نالوا شخالاتدیکد لول هکگزا ۱ طفاعو رون)وا :دارباهدنعفوم هرلوالماح نیت ثویلوا

 ۱ كنج ظا غ الا روش دال هدا شیداسعوط یواین هککرا داؤ عال ل ۱۵ اطلع فرا طااع اقا

 | نالوا خطا فرق سانس ارژوا رنک تناطو یرتسکلذبع عج )وو تدل هزل ةود هدیزکو جک هل هللنکا
 | هدشساکنه قاشاڭ کرد کر اوب لو حرن روتید هند رفوزو رخ نکردیا بعالم و ھل والت
 ۱ | دی طیخ دن شن نادوا باغ هما یک زاد زای دهد اشو ناز 1 بولت : روامد هد |

 رام



 (ضلعاا) رناخ یا ظاکع نیل لاش روند هدوشو وق هدننزو طالع( طاکملا) لا) رکن یساک یک طعقرد هنس

 طاع و لمج لاسةب روند هبشولتم اضو قو یربا هلی كنيع مب العلا وز هلبتف كمالو ی كنیع
 ید هط.لع هیلوا دودج ی کآ تولوا دداعیللا یقاهکر و شبد هسب روس یک و نویق لوشو میام العو

 هکدوناواق ةالطا هنیضنو صخم تلفن كمدآرتو نوسدهتشنالوا ظبلغ اقلطمو روند هدونویفو لتا :

 (طللسعملا) من هنسفنو هصحخ )نقی هطاالسعو هطلع هبللع قلا لاق ندا و 2 ۹ ۲

 نیش. (طشلعلا ) هل ماظن ال ال یا طلسعم الکل اش رونبد هرازوس ةجیاض نابلوا ط رمو مظتنم هدننزو حجم |

 كۆي هدننزوب اک (طالعلا) ردراو رظن ه هاج كنهدامو ورود هتسک یوخبدب هد تزول هلبا ةع |

 0 ی ا !الاقیرونید هقوطهایس نالواهدنرانابیکیا كننوبن كنيحرکوکو روئید ناطالعهنب کیا روید متر |

 نابم هدنلکش طبخ نوزوا نوزوا كاشنوک هکر ذیمسا سما طبخ داولسب اقنع نعفصق اهفوطیآ هماجا
 كيهودو سو هدموصخیات :طالع مه لاقت ردهتسانعم هنعاتشمو سو تهوصخو دنزابع ندنعاصشتالوا

 بتکر ولک طلعو هطلعا یجب نود هیات یراقدصت یرقرا هثنوس كنهودو روید هبا یرلقد یرلق دلخب هم ه

 ربعبلاطلع لام ردنوجا هلازا لیعفت ردهنسانغم قمرقج یتا یک دید طالع نادننوس کود دمت هلو |

 ,طالعلا اهعسواذا ةقاسلاطلع لاقب ردهتساشعم قمصبا فمك بد طالع هتنوبن تاءو دونم طالعلا عادا |
 "قالبج شلکود یراقاربیو زو تېد هب هباخ# یراقدصب یروقرا :هننوبپ كنهوذ سدو هد زو لیمزا بلم

 طاخ (طلعلا) رولوا هجنوزوا یکی غوصق هلقن هکر وند هنغوصق كلت كنج اغآځ رمو رو نید هراقوبجو لاد |
 | اعواد قاتلاولوالا بابلا نماطلع ةقانلاطلع لاقت رد ةنسانقم قعصباعم یکیدید طالع نو كنوود هدننزو
 | ءوسبء هرکد اذا رشپ انالفطلع لاعب ردلیعتسم هتسانعم قا هناا هلملاسف بودبارک دد هکر و ظالخلا

 (طلعملا) یکد هطلع رویشد راک رجب هایسهایس یردکدلیا.شقنتواریچ دن نازل نوجا متنا تش دك رعاناوسفو

 || .هعضوم نالبصاب اسغ یزاکدید: طالع هدننویب كنەودردرلناکم یتا هدتنزو زول (طّولعلاو ] هدو دم
 ۱ .لامب رد طالعا| یعج نود هب درهقان هلاصزبرالوب نکس هزهقان وا نت و مت یاس لاز دا

 .ازونلوا قالطا راک زنا یلوا یزامسا تک اوت ۱
 .یلارا ارد یهو اهطالعا نم تنك مولا نیو اطابنا تکا 2 9 ول نیزجل!لوقت ساسالا قلا
 ,لافب روید هرلهقان :نوزواوراصقیارن طالع ريج ناقیرو درک هدرخوهصق هلن طلعو اهلءاتساال |

 اس هک رلکټکج هی هی راذوب نوعا تاز کب نع ناوسنۋارونىدەيەدالق هد زو هفرغ( ةطلعلا) لاوطیا ظلع(قون ۱

 .دیطلنعاامو طلام رعاش,لاسقب رولوا ضو هرعاتش, نایب , بحاص نابز شنآ تباغب ,(طلاسعلا) زونید یک راح -
 / مت :كنمود هدبیشنزوازا ول ا (طا ولعال ار ردزعاشرب نیس هلق دغس هدنشزو فورعم (طولعلا) کما |

 ]| هتنعیقلعتادا ریعیلاطّولعا لابشی رد هنشانغم ك هود قالبخت دوخان زس الو. لوق ىلع كغ : قرالصا أ

 ۳ هذخا !۵ا الف طول والا قب رد منساتنعم كليا نینیج بوتظ ید نکرو انابرع هبکاروا ماطحالب هکزواهالعو |

 دنا نیسی هظح المورکههشباز ویزا هطولعا لاقب دوس انعم قلق تنزالنواهلینعتو
 | ةة وداي صقتو هسأر پکراذآ ممالا طّولعا لاقي ردذوخ أه ندلّوا یانعمردلبعتسم هنسانعم .قترذلالیص
 || طالتعالا اب ريل هددستاذا ةقاب الحا طولا لاقب ةي رد نشانو قل رعوطظ نوعا مس یهقانرزوعوبلو
 || هر هدننزو مذح (طیلعلا) هبغاشو هعصاخاذا هو هطلتعا لاتیازدهنسانعم كما افوغو عازت هدننزو لاعتفا |

 نان هلقولمن لوقت ردهن بانهم هی کچ هنغاجوقبولب رانصاهبهنینبهدننزو جرج, دن: (ظولمتااز ریا لک رز |
 ور ظورعلا) دطلجاذاهطةلع لاق ردهنساتجم ق ,قمردش راق هدنیز :زو هج جدا طفل | یا هتیمضو هب تقلعت یا

 ایالت نانلوا یسننننربو صل یا; طوزعوه لاقتارولک. می را هطنرانبع یعجج روتی هبیرعوا هدننزو نوقنطع

 ِ :نالواررآّرطودرام تیاغبدوتخان هیسک ن1 انفو تببخو هل هال یا طار ع لج لاقیرو بن هرویدنم ماس دار

 طرا لولعص دراموا ثنیخ یا طورع لجر لابقب هلواززوش بولیس یر ینیدازغوا کرو نشده ىرقوا |
 یف لاب ردفّرحم ندنوب یزببعت تر هدزماسل رو شدن اوخ نالوا الاجو تسج هتشداو هنخالهدننزو شل ]||
 :وونلوا قالسیطا هنفآو هیهادو دیدش روسج یا اط ر لحر لاشزوتید هيا فدا دیدشوروسجو تضع طرع ۱

 یز از: زود همدآ نوزوا .هدنزومفرب (ط (طرمعلاو) هد هد ښیزو حب (طرملا) ةيهاديا طّرع هباتضا لاقب |

 هد یکی درک هد هاب اما سرمای نون اون حق نالوا اوب دور[

 وج کورش
 مت رم س



SSسس  

 | لوقیلعهنسانعم تساروتیدهربدوزونید هنغلارا دارك ذ هلبار دهدننزو رف عج (طرضعلاو) ةر جون ر سنا
 | طزاضخلاز) هدننزوذغنق(ظرضعلا رود هبیکرمج نالوا هدننس د رید ها هیاخدوخ اب هنکیکچ وب ن دنا هظاحا یر راد

 | هداضزاو نوشنچ هراکتمدخ ندنا تمدخ هنغلقوط یزاغوب نامه هدننزو روفصع (طو شعلاو)هدننزو طالع
 ۱ هکر هم یزمهدننو رو قاق طو ین مو روند دک انو مثلو رولکه طراضعو طب ر اض ءو طراضع یبجیروشید
 ۳ هوا لزق هکر ذهنبن طاسب قوج هدنزرطشماق یزمرقو توزوا شباب هموقلخ رتیشاب كز هدعم
 هدننآ قلوقهلبعت كني (طبءراضعلا روس دهردو وشد هجرفكشوکو قلاب هدننزو طالع م یطراضعلا

 زع هلی ك زارو كنیع (طوفرطعل | رولوا هنر كني قنلوقولفرطیکی بسر
 ۱ كاهش نج یر لعو روند ات كس Heta AR کل وف یلھزدکچ جو ناساوارکد

  EYERتبحاااذا نا غنی غ نعل اشرنا كابس کردا خاج هنوکسا |
 دنتنزوروفصع (طوفضعلا )روئید هک نالوا رلهتسپ نکرذیاعاج .هشنزو نویله (طوّیضحلا الاد ع |

 هنفرطیکیا قبهنسنربهدننژو طخ (طمل) یدنلوآرک دەکرد هنلسا عن طوفرضعهدانزو ن وبر خل طوفضماو) |
 لوظ هتقشاذا لّالا باتبلا نم اع بولا علاق رد هنسا شعم قمر هبفزودراضزغذوخ اب الوطقر هیمرآ |
 قاد با ٹاور لضفم ی قوب هکربد حراشردنم مت یار هلوف (یرف لبق هنمو هو ابا ضرعوا |
 هر تولوا ان عاق هیسکوب طعوردلکدرمولعمیکیدلیا ت ټ اف هغد رو یب :ندنلها داوش هکیدید ناغاضنکل ۱

 لوق مع ر دەنا كلبا الهفو الوق همدآ ارو لغو هعریصاذاضرل!نلاتاب الف طع لاش: رد هنسانعم قم

 لخفلا ف طعلاو لوقلا ق تع) او العفوالوق هبلغاذهطعلا قبر دص وضخ هكا هبلغالوق هات :تعوالعف تع |
 | ساعت الاو | هدننزو لغقت عم هتل 3 هطع نعم بول طع لاقیاردفذارقهدل وا:یایینسم هر منع (ع طلا |
  1کا :قرهیهالتح بول ریقجاغآ طاطعناو طح طعناو طّظعتق هططعو بوک طع لاقي ردرلعواطم هدو لاعفن |

 زونید هرداهب دنمونت هدننزو ناس (طانطعلا) نیب رمسکریغ نمی دوعلا ما لا ناددمانعم یارلیک [تاو ۱

 زونشد هنالوا ث ولغم العفو ال وق (طوطحل۱) نونلوا :قالطا هنالشراو مج ب عام یا طانطع لخر )لات

 شخلوا قش انضرع دوخا الوط لنمط (ططعلا)یادنلوارکدافنآ | هک هتنرونید توتعم هبولغم الوق لوفلع

  ۱ژوند ەس .وبصمکرم دوخانەغالغوادوخاب هبیزوقنالو اهدنشابرپ هدننژو دهده طعطعلا روتشد هرانشراخ

 زودی فو رضو هاب نیرو عطا دلو باشه هماکنهولءاوغو كنج هدنسنزو هرز (ةطع حل
 | نمرات ڈول بولغم ندنزلطاشن طرفهدق دلوا بلاغ هنب رلصحهدبهلو ومل صاضعتا نالوا بعالم لوق ىلع

 تا ات یهو ةطعطعلا هنسهام لای رد هیاکح ن دنرلنوض یرلقدرغا بورغاح لر ةد طرع طرع |

 اولا كلذو طبع طبعاولاقاذا اجلا توض یاکخیهوا اهر غو برا فان هطالتخاو 9 ۳
  ۱ان اشوطبرع ناھ( تطوطعل )و دیفدارمو هدننزوطویذع (طوبطع]) لب وطیا "طعا لر لاق رو شید هسک

 ناویخو ناسنا هلناصتف(ناطفعل و هلیعتف كنيع (طیذعلاو) هلنوکس كنافو ف كنيع (طفعل اروند هنسشید |
 نویق طبع طفعو تظرنضاذا اللا بابلا نم اناطفعو اطعیفعو اطفع ملا تطفعلاش ردهنشانعم قلدطرض |
 لدو زا اتا هفناب نا ذااظیفعو اطفع نأضلاطقم لاقب یکی سمرقصپ كکرمندفنسانعم قمرقصب : هلو |

 قفا یلصص یکم هطربض هل اقا دودو نکا لکتاذا اطقع همالک ین طظفعلاس ندهنسانعملالب ملکتقرهشدرنص | |

 لاقب ردهنسانعم قمرغلح صو صا توص ئم یکو نویفو هيثفشإ ظرمطب یایارلا طفعب لاقب رد هنسانعم |
 أ لحرلاش رویه کن از هظرفرادفضو ندلوا اند رو فتک(طفعلاو)طف اعلا)اهاعراڈا هنغب یا الا طفع

 طفاتودظفاع هلاح امن هنموروتب ده یک مشددفطفان هک هترونیدهزویف یشید ( ةطهاعلا )طو راش یا طفعو طفاع |
 ۇتىد ەي راج ناكا قلناب ون هدننزو ەر أ اع( هط طاق وند نو هظفانهیراجندب نابوح هطفاع هک دیدراضعا

 لاقى زونیدهمدآ كل, هدننزو روادا را تکانی هلن نېک رانی ( :یطفقلاو(یطافحلا)دیعا ار هما یا ءط افع هل لاش

 نون شنو لا نزن طبل فعل او هدنتزو ئیلا غ دنافهلاو)هدنزو رپ طلذم])نکلآیاط"افعو- لطف عویط اقع لار
  | ۱هدننزو ما( )ململخاذ]هطلفع لاب رد هنس انعم قمردشرا ةدننزو هجرح دا هطلفعلا )روشی همدآ نخ او

  ۱كحراشرکر دیعسا طرالا ةا دو قلا یسلا مثلا یا طفعوهلارونشد هنهنسک هنامو فو مل نالوا یوخدب

 قمراص قراسص هنتکسل کفافو يحق كنيع-(طقعلا) ردب رلکدید قلوفهرق هکرد ضرالا یفانغهروک ناب .

 .ردهنسانعم

۱ 

| 
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 ےک ی ی و

 ۱ طظرع لا ردهنسانعم قفزوت قازطو.« هرکمزیغباهاسعل | نالا یف هسقن نالفطنعلاتقب ودل تسم هسا

 هل دش نکراقاصو قرغ یح ارج اذا لموغلا. طبع لاقن رد هتاف تامرکس:ریقدصتبلو قاز هات[
 مانا عرضلاطبع لاق ر دلسو: ةنسانعه قغانه لهم «تااویح ندا قتساو هغ] اتم دوخاپ نہاټ مقص : 1

 یشا| طبع لاقي رولوا یدعتم هنبسانعم قلترب كاذکر هسانعمقمرب نکہ اےک خاضهنسن یل وقمر |

 لاسقیردلتم ههنا نعم كشیباتافآو ینهاود قامت الب هیهسکریو قشنایاوه طا ماج شاف ||
 نکیا لاسو غایب بویلوا قلعو سرم مدننزو بم (طیبعلا)قانتصتساربغنم هلاناذا لا هاو دلا تاع |

 ولټوارطو هزات هو ەد شزۈالاچز ر اطابعۋ هدتنزو شک نسیم دوو م من 7

 هدزلانعمیکلّوا شب ریاطبعهدننزودلااجتفا (طاستعالا) یر طا طبع تانفعزو مهو م لاتی روت ڈی هتلت |
 كلب اتینسا ل ولناقولد چک نالوا ماشو: غ اص ندر و تلج یدوجوو ةبطابع قع عطبتعا لاقي ناف دارم |

 میخ نوتوجن کید جزم مرهالو لع هیشنیپل اه کات اش ہذخااذا تو هتطعا لاق دل تب یانو
 یرلکنید ر دنرا بع ندکلی| فتخب طاملتجالا لیس یلچ یفوخ نالوا یرخآ كسب جخرتندنفب چت یدانم
 [ةطبعلا) روتساو| نفذحپ نکبخویتلجولثم نینک والام او تفآ نضاره ذوخأم ندروب نهی اعم
 7 اشیا هطبعنالف تام لاقب ر وننید هتنلوا تنولناقول دک :نالوا لاسو ع اس یدوجبو ردا هاب هدتزوهضیق

 كنهزمه (طاتعالا)غوا ارطیا 2 طا اهل اتش زد هتسانعم كلەزات او توارط هدیشزو E ذرغ (فطیملا) انضکک

 هبنهاد هدننزو ,رهوخ (طبوعلا) هطبتعا نعم تولا هطبعا لات ر ردفدارمز هدربخ | یاتعم هلیا ط انتصاب نیسک<
 | هلبآمشلشم یان (نملنعلا)یهلا هک ق دینهادلایا طب +وعلا می ٌماصا لاب نوت: ٹر نیکیآ ریکنآ رکبو نوش هتفاو
 نیش افتیادعا نو جلخ یلدا غوري روک درغوب هدننزو طبالغ (طلابتغلاو)هدسننزوطیلع

 طو :ذعلاو )میل زو نود رخ ةا مچ ل اذا( ویلا ود ولا )ودب رافدازمو :هدیزانزوا طلافعو طالع و طالع (طلاسحل ۸ :

 یعچج هام ترش بیشک نالواراثدخب نکرد اچ هذ بذور وق (ط ون علو) هدنشنزووفضع
 اقا دوی سیاتعم قالو ولت, دن نکرد عاجنپ هدنشزودج حد (ةطبذعلا) رولک طواتعو طّماذعو نوطوبذع

 روند هک دج هدغاجب نیح ردا ند روپ نم یانعم ةهدننزو طبع (طذعنا:ظوبذغ ناکراذا لخت,طیذع
 رلن دنا ټر قار دند هنر طف لابجفا رو و لعقار ز نلوا فّیصتموت قتشملعف نندهداموب هدندنراضعبو
 لغو او قشیوب سوم ٩دیکجوپب دیو نور طو طوبی نییاجسن هلل هروکذم تدادپع

gaخە  gri nsمیم جم  
 هدننزو رونص (طورعلا )یابد هضراقإ اذا هطزع طرح لاشندل عتسف هنسانعم الالف بوق وظ ها رع

 هلا طرعهدننزوو لاطتفا ظا زەغالا) هو تشکر رولکط رغ ی روید هیهقأنا شعلتف ,یرلشید نک هرکخاغا

 | ةد وربما طبعا ماوا طب ع ماا هیانزو عتح طب رعلا) هطرع نعم هضرع ظرععا لاقت ردفدازم هديت نان
 یدرفم ی اک ناالبغم زدن دقجاغا هیداپ هکر دعوت ندنچاغا هش یزبا هدشنزو ذفنقر ظفر کرملادر وډ هیفع ||

 ردهننانمج ,قلوا نهادن زوم ترجیح فنر عالا) رداع هلکن آبان بانا ندطقرع ندای ارذهطقرع ۱

 یخ طب رعل)رونلوا یقالطا هنجرف تكنحسقتیرووع هلیس دینب عاق مسا طفت افترخل):ضیقتاادا لنجزاطفترعا لاق اأ
 نه هجم یازو نی نلذیع ( ط رم )آخ و دهص نزول مز (نایسطقب لعلاو) هدتنزو هیهنود هلفاق | ۱

 هدننزو ناسلیط (ناظشبع) :اهعماخاذال والا بابلا نم اظرع اتهطزع لاقبنیهنسانعم كلی عاج هلی نوکس
 هظلخ اذا دظرسع لاقد:رد هنسسانعم قمردشراف هنت نوچ لند ة5 ا د و ب هدنس میکلوا دخت

 طا لاقن یکی ,مالکطلخ هک زد شیب انعم كمبو سز وس مش ساتمو نسماظنپ هدتنزوآ هج ر حاد (هطلتسم

 طاخع یا طلسم مالک لاش قېتر وتب هوس قش راق زف ستوب واهدننزو خجرحدم طلسعملا ما ظنالب ملكنا ذانالف
 یکن ادفولکوکو وقیزاق ردهنسانعم كىكچ بوبا تو قمرقچ بور وق ندنر منشنو هدننزو طشک طفل |

 ردهتشم ندنس هدام طشع هدیشزوقنشع (طنشعلا) اعزه هنذتجا اذا ینا ا بابل | نماطشع هطشعلابیعپ 1

 لولک طناشعو, نوطنشع یمج رونید هیسکیرظولط هنتاولمادنا لزوکل وق ىلع زويد ةمذآ نوژوا تباتغب

 هنخوزتروع هدنیزو ج نج دت (طنشعملا) مسج ا نسل !فیرظلار اتلاوھوا !دجلیوظ یادطتشعلجز ال اعلش

 همون هتقلعتا نا !؛امجوز هأرلا تطعن لاش رد هنسانعع قلراص توب اب هدنهاوعدو منسوصخ

OE. aA. 
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 Pew قیضقلراط 9 یضق "لداص طنضلا) یدنلوارکذ ی طرافض
 قي فادض تزخنآذا:لوالا باسبلا نم اطنض آر لا تطنط لاقي ردهنسسانعم كم ديا شانبوایکیا تروعر و

 : لات نیس تی ةف تائا ظوفنط ةأرما لاسقب رشید هنزوعنالوا سود کیا هدننزو روبط (طونضلا)
 Rae دار ظا هکر اد هنتسانعم فاصو روند هان ار شدورحو رد هنشپ انعم طاشنو ننتج هژتتتهف

 | ؛ودهنتسانعم قلوا قصفصقا كنس هدوکتلعدآرو ییاضل | قاطنضل|ازخام لاقب راد ابع ندنرامظا توخلو

 | rrp مریخ باک سالا زنتکآااربا بار لا بابلا نم اطنض محل نوع لخسرا طنص لات

 انعم تالب )ماحدزا هدننزو لاهفنا اند کو دا هماحز کی نالوا ||

 4 یوم طوض کد قالانى دونی کلن ارکا نالوا.هدنکیک هند نیت ) ظوضلار اوچنادزاا

 ۳ وی یهو قبا یا طوضا لجر لاتمزونبد هیسک
 جسم :قیویض هلنغلوا قوج یب وص هدننزو هنیفس( ملعيوضلا) نقنلاو كفا
 -وکرب توش راح هلس هلس هلمعات ن چىرىك زود ضان : قاض لوشو رود هروملچ هاب هات نالوا هدتبد

 | هدننژو طبخ (ططیضلا) هعجاذات شا طّوض لاقزدهننیسانعم كمژدکرب مطولا هلوا شو

 دنن انتم كع زوب قز هدانیوا هنوا یرب نس هدوکو نیز ونوا هل فلوا قلاضو زوم ید ملناصف |(
 هر اس ار رس تراک مفر ةه جوا هبکتمهرلاذااناطیضو اطیض تب لر

 TE TITERS دهیم مادام
 سیر :راشاقو لرلکیرکو جین عن بالا نماطرط لا طیرط لقب ردمنباخم
 و بنک جزو فتک سوت شاه لج ذرات
 قو دال یرک نینجاحهدونو روند هنالوا تفیفخ ,یرالیف كتتواش اف نیبچ اإ طازطاو نیبحباخا طرطو
 | ETRE RRR ءاطرطلا) رونلوا لر اض بەرزو فٍ ەن
 داو هیهاد هدننزو یحبرب( نیظلطلا) عسل فی با یا ظزاط ل جر لاق رونید همدآ نالوا دجزآیرق
 وڏ :طاطا وهل ام نونید هش نالوا تفاویهادكياذعلطالا هیهادلایا ننطلط)اقآ عقو لاقب

 . || و5 هتتوف هم و روی هدیش نو اواو هتیبنعم نطق ول مغو و هنسانن یخ لود هل هم كناط
 | EEN هنذنتسن هدرخ لجو كور هنیلساتشعم شا افخ نونید هتشوق متساو و هنسانعم شاب

 طلا نول طاو ىج هنیمان مه جاه لقسرونید هی هوډ شمزساو رود مدا چاچ وردا و رور
 فیش نوژوا یطدوب یک ك اط (طبط (طیطلا) روسنید هبمو د شمرمساو روئید هرداهنو روبشد هش نوزوا یخدوب
 هود شرا (طناط)ا) زوشدهمدآ رداهپهدننزو فارغ (طاوطلا) روند دفدآ قجیاو,روثید
 ٍطظودع) ما طاطع لاسي دهتسنعم, ڭم کوکی فو زسا هود ۲ لباس .(طویطلاو او) هدانزو دوعاف

 ere هدننزو نان (ناطبطلا) رنُئابو اعواووب نیب اهاذا مماژلا بابل البط طاطبو,لوالا

 || لاتقن ردهتسانبیمو ت دش هددنزو دوعق"(طویلط) اردنا طط یدرفف دیلی نکدیشتباهکدوسنید
 ۱ اردا كعوئرپ نابنشوق قلترغب هد شنزو "یونی (یوطبطلا)ةدشلایا طوبطلاق عقو
 | این لا) مجلل للاب تس مف لردیا نامی هلبا شوق یرلکدند قوف زوقوص یاب ر دشوق
 تو نازل لاق ردا هد مچ غ لاذ هک هنن زوتیف هیطزا هرزوا تنیطرتوارهو جر ئز نه مک
 eter لاتش ردهتسانعم كعسود هرومحهدسننزو ب رج دن (طمرظتلا ) هددح او هنبطا ةنیطیا
 وعد نج هنوخدریاطمرطظتم نضرا لاق زوئید هلنعات روماح هد سنزو ۵ هحلرج دلم » تهمت

 tts 3نکی رموتلع اوج زوعهو کدو طبح (طبعلا:نيعلا لس هلی نصف

 | كلنا تهد لصف قەن وة تف ةن« ىو الە رغ نم اھ رتا ذا ابتلا بالا نداط عة لا طط الاب

 لاب زدم ا غنا: ىمۇ م تور فم یو هلو زاك وزوت اغا ذاا الخ غ ل ایر دایی قفس اطقم |
 را عتنسه دنس انام لیبارفج قہ ةلوطماونف هدصرا شمابنزا والت دقدو هبرشسفادا ضرال اهحتوت مرا تطنع

 لوقت ردا عتمه هتتسانعم,للباادبتزوسنالب هدنفج ۵ ر و لبف زرد اعضوم اهنمرفحاذا ضرالا طلا

 :ae) یی كالا افل اهکلجخ ىسفن رايت خالاب قر یلوادوو* ةزکم هلگر و هلطتفا یا لع تست
 س

 لی

eرک یا  
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 كزدهجم نيغو ضف كل داض ( طغَضلاهجفذاذ|ثلاثلا با جلا نماطعضنطءهضلاشرذفشنانع» قلزغوب لينوكس ||
 هزضعاذا ثلاثا بابا نه اطفض هطعض ل اقرد هتسانع ن قجصق بور دش دص هزب رب ةلبا چاغان هکر هنو کس ||
 زونلوا قالطا همدآ ناینلوا نیبعت نیدماورطانهرزؤا هنسنوا (طعاض)ا)رمقل هطتفض هنموش للاهرغو هجو |

 یرانلآ یعتلوق یرهروا یرلکسرید نکرروب كنهود طغاضو هيلع انیما ایقر یا هبل اطغاض هتل سارا لوقت

 هنسنانعم بضروتد هرلکو هطبا قاتفنایا طعاضرییلاب لاقى ز پد ةد نلف اوون هغمالتخ.بۈلي وا
 [دطافضلا) زولک طعاضمیعج رود هضرا نالوا یاب کون اوت روت هدننزو دعت ۱ <

 ِتقیضاذا هطفضاالق تذخا لوقتروید هک ارونو هارکاهثنشربک اروز بورد ش قصی دار هلل ڈاظ

 (طافضص) ءدشلایا ةطغضلاهذهانع مفرا "مسهللالوقت رونلوا قالطا هتقشحو ت د شو ی شلا ىلع دهزرکأهیلج

 یسیرب بولوایخدویقربهدنناب هکرونلوا قالطا هبوبق لوش هدسننزورمسا طیغضلا) ر دعضونرپ هسشززوا باغ
 نالی هنر ؤا :یروصا ولون لعمر هلس رع دونر نیغلوا نفعتم فردی ن نابل زوم ەلجان بایت

 اههادخجا تنف دناف ی :رخا امین ی تناکآدا طیفضرمب لاسقب هلوارلحا :بودنا هابتو د شاف هلنیفعت ۱

 یطغضییج رونید دمدآ مھ نالوا قأر لا فیعصو ترتشنالف اهدسفاف هبذعلا ق لاتسف افژام اک 8

 هدننزو لعادمس (طعاضتلارونلواقالطا هناین تو زو: فلعض هدننزوهنیتس هطیغضلا) هدننزو یزکسزولک 4

 اچ ار مهبنزو هلعاتفف ( هتضغاضلا) اوجدزآاذا اوطعاضتلامن :ردهنسانعمقعرذشعض زار یر هتل | 1

 ؛قلوا هلوس كب یراق :تانهسکرب هدننزو هجرجد هلا (ةطرقضلا» هضلا) اوجحاز اذا !وطغاض لاقي رد ەن تسانعم كما

 دياري جج ان شرور هنصخحسولنراف یریا هدننزو جربز طرفا ياما هنطیءطرفُض یورو 8
 .تلزوکو هدنغل ارانورب هلبا اش هد هرهجرد هدننزور ومضع کر فنماجخقلاطو از ەن (طبرافضلا)" نطبلا رخت 1

 اطا نیب زوبکل یهو ةرينکه هو طی لافضف لاسقب دون هنیرا موکو و هرم یر لا |
 طعض لاق ردد انعم قلوا نادانو اعاذتتیبو نماید هداهم ( هطافضل۱):نیظاحمل اشنعو یقنالاو |

 نا مسهللا هع هم هللا يزز تلح هنفو حراشلالاق ةأر فعضو لح اذا نشاط بالا نم هط اف لازا

 ندننالاوهل هظافضو هنطب ینعطاذا لیلا طقصلاف ودهتسانهع قلواولنراف هلوییو ةطافضا ناتار
 .یدیډ نک ؟تظافض نا قلا ستضاخ هحاکنرپ نب ریبن نا کر ربدحراش زوند هغلاخ فد لوق ۱

 | ها طیف[ ) ییلوا یالطا ندنفیپلوا ین ندتلفغو لپنجاوکر د هدنفزک پف دوش نکعد نم |
EREN؛دونبد هی سکنادانو لهاجو طوبذعیا طیفضلجر یلابقازوند  | 

 قلب وخ نینچو شکر سو ی یا طیفضلجرلاقب رونید همی دز فاوځو ئچ وهدننزوئرک
 تخ بولوا ناعفضو ودپهپم یت دض نککںولؤا ن ددا دضا لته و هنتسانعه یسیازرش قلبا دیشب شود
 هک وید هیسک نالواربرفسن لوش .(طفاضلا).وخنو نیمس یا طیفض لجر لافیرونیذ هپ یسک نالوا ویو

 وید هیلاک طال اوپک و اوون اینک لما ورد هب یراکمو هنسانع» ل اجر وتد هر یهو دهدننزو دا دش ||

 :نونید هبسک هزع و لیفت نالوا ننچوک وتوفربارب هل _ماوقو روند ددا نالوا كشوکو یلاض بونوا توها
 ط.راتخ | هنموف جدو هدننزو ناف لطفا )رونی هیسک نالوالاص بولوا زوم« دوب هدننزو دنمس طنا
 "طافَصل) ناتیاز طو لجر لاعینوند ۾ همدا ول هدوکی ی صصولط هنئاو روسد سنك نادانو لقتل

 ةط افض تن لاق یکه لاج دزونید سم هاو ءابعفر یالا ۇبت رب هدلوب و روند هتي هود كوب هدشنژو با

 (طافَصلا) 9 .نونیدب از کلفاتسو لیذرو هب امورفو روتید هنرلهود كوي دو (تطفاضلا) يع ةف

 ۱ لرضفر .طّعصلا) مملاذر یا مهطآ افضو سانلا هطفاض مه لاسقب روند هلادرو هبامورفیشدو اب

 ندنرزواو هشاذا, لوالابابلانم اطفض لبظاب هطفص لار دهنسانعم قلب قیوکسش هان فدا ] ۱

 لات «طفاضتلا) نداذوخ أم ندنوب لوق يلب طفضص كفل ردترابع ندفلوا مهنرزوا ك: هتف لاف |
 هدننزو زوفصع ورم" ۱), مک ذا هج طفاضتلاقب ار دانن انعم قلوا,فنوق قضم تا کان هدوکه داتشنزو
 .حودوهاب (ظر طظ صا :هنسانعه قینصمروند هرب قج هراطو هنسسانعم اتع نوید فرب جوج هنلقضو" كجك

 (طيراعضلا) ..عنضنمیا هچولا طرعضملخر لانش , رونیذ همدآ قشزوب و قئرو یرلب ارد كن زوب هه دلو "
 سی
 مست دو

 ۱ tk جان لو دعجبیا هطفض هيف لام ؛ ندهنتپسانعم قلعجاهدننزو هطفض (ةطفضلا) هلوازلیارفس هرب دان بعب

 ١ هیون وا لامس ید یونعم هوبو هلنازب لق هنکر اذا هيلع طدض لاقت رهنیسانعمقلوا تکاو هرزواهحو قم ازا ۱
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 : OPT یطعبطلا) ردیعما بعلو هدننیب بزرع هدننژو زا (ةطنظلا) ردشلوا
 /یطخضلا) یکی یحواو ینونرازدوفروقیرانا یرافحوچ كجك لكنا ەك دةلكر و قا یا طعن ض ل چر لاقب

 اداب اخ دو هتیطااتبفخاذا عنالاباتسلا نم اطرضلحرا طرمض لا زدفتماننعم قلوا ها هلغلو يآ
 | یازعاللیقرونید هروب مۋ هد تنزو بارغ (طارضلا) رد ءاطرض یو مرددفطو ندنآهدننزو رج (طرضال
 روز فک جلو هنر سرش خب دام یه لات قرن
 | اطیرم ریو اطر سو اطومضراساطرض لا لاقي دهنیسانعم قمروصوا . ةلیط لداض (طاطلاو) هدننزوزپزا
 ۱ رونی( طو رضا او)-هدنزو رونص (طو طو رضا )۰ هدتثزودا اش ( ظاوض)ا)قبج اذا نالا نالا نطاظایضد

 | ابا نیا ج هدزوضاو بسر و هبیزهو طارضا که بش لعاذا هطرضا لاقنارههبسانعم ننکچهطرج
  هیط رضا لاق رفد ازمه دانەم کیا هليا طارضا (طب طر ضتلا) هتمط شام هب هب لعا ذا هطرتضا لام راد هتسانعم

 | تخ یا طب ضد لاقن روند فوق شید یریاهدننزوهزبجج تد رضا. هطزضاو هب طرح عع هط رضو أ
 ]کدوم تو نمد هاو فصوو ندارد نر دز د صنم دنازو فدک« (طرضلا)
 قداع قنو وا ةدیتقو خاص اسا د كامدآ لوارلبدلبا جی وزت هحدارن رب نوکرب ندنرلمایدیاراو رلنواخلوط
 ۱ | رکن یخ نوبت توش یکنواخت نا لواحاصرهنلغلوا
 أ | تکه روكى فال هنوکو اكو یضعبا تزولاخ یدبازلوا نلاخ ندکلیا تماشا ظا وند نکبسردنان وا نوا

 | دنا باک وا ك لب اوس نون هرزوا تکی دلبا وزرآنوکیهتشیا نوتاخ هلکلیارارکب قیاس لوقدنب
 | لاله ترب نسل ااغ یو دکل فر ةو بد لا لی ننه وفا هدا سا لول فیسزخ ابدی
 | ا ای نا یداوسرهشرب هدنراوشرف بوالبا تق نف ةا رفسک ییا هکیدندر اضعب و یدلوا
 دادن د زنش چرچ عیود مرش عیب روا یدیدزارولوادنض تم هزز درایمارح داوس نن زوکوش

 نون کا «تلکب ب اهخ كدر دزفت نوا يحب راع نوا ردا جو یس دم ك هر شع ندنشالتو
 ق تج ؤب ی دلپ انان تدنن دب هنا بشآ سوز اط قر هبل هطر مم ندنفوخ وی دزوی ةدبا تنواضم هو نهب یار
 درې هنر دنک سا وندر وتاج وف دشا یدکی بلک وزنه هکی دراضعب و یدنازا دیجی طعم فوم

 | هاز یا یوق کشا یر دقمروضول ی اطر ہال امایدوا رخ لا لالا هنور دا طرت ندنفوخ ۱
 اهنا رغد لالو ۴و ولو ربط دفهلاق قالو ازهار هشيا بولو| اپت ەن شرو هسک ت الو ارة > اس ۈلو| ەجنوق |
 وند هدوسول وق كەد نزول ذق طع ر لا ؟یانوا نا هدنننهدام طرس لدم ظن ||
 زا یو یار کا ات رو کوس تو ۱

 طبی لزواج دلیل ابضغ تا لی طخ رنا لا رددنمانمم قلوا قوخ یا |
 نمای ناو صرخ ولو فال ا هوم حر ویدا تاج اوم کد ندا

 < ی ونسب ةد ینو هج رح د ( لمقر ضلال هدنعءاتشال یکم ین مغر ضم لر لقب یک السا یکرزتید |[

 رانا لس کام اف ةواوم دنا دطفر لا زدم اب قاغا یک ||
 i brie بز هوس رس یو 3

 سس"

 هلنوکس

 1 و ب اتم زابل انتم ىش نواب هعبطق هدزوب:تیتوقو یراق تصزناو الکل نم بت
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 د دنر ورش تتزوج [قط دلا رولك طن رولک طضا بض ییجج ندیفادارمو هنننزو ی هبض راد نی

 | یراق اتو فی نا كد هناا (طرضلا) دیدش ئوق ا ی طننضلجو لجر لا رونبد ةاوحو

 34 | لانتش لو هیت یزباهدشزو روب ص طو ربضو)هدننزو رونس طوول ر روند ةو ناغروصوا هدننزو |
 ]هد فو هنا یا انجام و از منا و دنکر لپ شک زمه .(طارتسالآ )1 خط ئا طور ضو ظورنطا ها

 || اقدر دنابو ولک دعا لع هنی جابصر سب رایدلبا تروشم وید مهدی برق نوب كلکررکب هردا هب مدآ و

 1 ددوخنابتماکو یولب رویقیس رد هززوآ یرلنا:ثلئس هد لوق لع قمراق بۇپ ندهکی وا مدننزو .دادیسا

 تو موم تست تا لاش نرود 7: ۳و هات بها ۱
 سس

 ر...



 ]اد اهل جا هر بانو دو و« نخ ||

 وژمنسانعم كف دو تجار تیتر ات ساسی ۱

 1 تا نالوارروممز ین میش نی طب طب تان اب لا دروند بىدار نلعص

 ۱ که دننزو هنو لیعفت (طیسٌسلاو) هدننزو زو یظعف (طبشلا) نفس دهیرتشلایا طابت قلا ین ميامى

 ردهنیمانعد قم یسدوبهدننزو ل عفت (طیشفلا) ندیعما یراسرف كل هک مان لنج نتفیناو ادوار تو
 عاج ادرك نم لذا نالف طي شتاب راد هنت انعم كلبا اد تفاح ةذدعا ج تركو قرتحاذا#

 | یظیش) .هابعساا یف عطاعن یا یطیشر اضلاع .رونلوا قالسطا مزون : شن هلو هدشنزو نی خلا
 جیریااطابیشلا | نها لوقا ووتر هنن هار قوع ینبماب هدننزو باک( طا یشلا) ر دیلع ل جر هدننزو ین
 کز ودشبد هیدبض رعزود کا هدضرا من نافصرد هینبنردهدننزو ننک« هک زدن طفل طش ( :ناتطیشلا) ۶ هقزبحم هنط

 هد یننزو,طض (طصل) هللا داصلا للعم صف یلابعت هنوعب ر | . ردراو نایک اوص هد |
 اطا ماهذا لاسق روتی د ملل هدننزو باکآ(طارضلا)ا یک قوا ن ابصرونید هتل نالوا نوزوانینتویا یکفچ

 ۱ دبش ظلال موتبلل ىزشادق: ناکآذا | طیپشتو طش ملقب نو بند هنا شلوا ناب توا ان ۱

 هکر وتاوا قالطا هی یربکر تلروق هرز دیو یدنلوآرک ذربتفل ید طارس که تنر ای ط یا نیت
 رو بمد هلق نو زوا هدلمتزوآ بارغ (طارلصل )دن دنکسکن ابیلقو, ها ندلیق هکر دنا ضو وا ۱
 «دتزودعر (طعصل )رونی هنزوا نو اکو نیفدآ نمو هدننزو طوع( طوع صا )دف مذ هتباس :دنعو چ ترانو
 لا بابلا نب اطع طعم >طءض لاپقن ردونسانعم مزدا یول نو رب هیسکربهلبمنک ترمه( ط 1 _هصالاو] ۱

 طیب ظلوا : لا ولار یانلنلوالکد مک لتفدارمو هدنشزو طنا طتمصالا) هبطعساو هطعسق ةخل هطعضاو

 | ظرعصم لخبر لاق ردنفادارمو هد سنزو طرعسم [طرصلا) هطلس عع دیلع طا صال اعقب ندلفدا لہو ءطتنزو

 | لغ یکیدکرب بوقآلوض هیت طارس(طوصنا)ودیفدارمو هدسنازو طنس (طنصلا) هطرمسمیا بز
 ۱  هداعرفو ورع شرا فا د نتو لب اک فعالا ؛روئید هنستلغاصت ندیاروهظنکرافا نداروا هلغلوا قج هراط
 | كبف كنهزمهو :لداض (طاصاا) ةجلإ داضلا لیلی لا بل سد فخ لاطلا طفل! مابا شهلا وزتید
 | نکس" رح اذا مبارز تالا نش لطاض لیییا طض لاسقب رد ةن انعم کاج روب قدر هذا دانن وا:یبفدوکیو یرازوما
 هلبآرتبدت نسحو تربط او مرح ی هنر مدننزو دما (فطا تتطباو) هدننزو ظبو.(دطیضلا) هیشسق هدسچیو

 | للل نود مزيان هظفح انا یوالا بالا نم ةطابضو اطضءیشلاطیض لانفج نراهن لا وح || "
 ۱ |یعاشا ا نیا )قو :ههاهاکو راتو کلر ها عن ضط نووکیعا نی هنیست لوی ندرت خم دراو وطن لوھ

 | رها م ن امام کر نداد تانک مولا ودیا طبض ی نالوا ینا هنبنکبا قیم ڈود
 | تاعا نشان نو نرم خانومی بوروتکه نشاب یی وق نوعا ق مراوط قر هود نوکربروب زه

 ene یو بسی «۵مرنط تو وی جو اس

 اخوت r وا هلالی سراب قا اا نداد داش رک وبزویارض
atژرقمرما لک له بو ذنکرزوا هسز وق یر: وقرار دکب و قان کہ کت  

 ر رو! مق زو موم اطضو :ئدرغلچ بوک هلبارازو لو راه بویمروپلاص ندنلا هنییا لاخب هت ینپ یدید ۱
 ان اتام وع ضد تر مع نضرالا ت طب لاسعب رذلپعتسههنسانعم قلوا ماش هنر ه بوغاب
 یطایضو قبلا رونلوا ق الط هاوبحو نانلنااناوتو زواب «دتنزو یظنبخ (یطنبّصل او|
 هک الو ازا توا هلتلا یکتا شبا هد للزوج ام طا1 نوللوا یاللطا هنالسرا | طبابضو | دل قوقيا | ۱

 روناواقالطا هنالسرا طنضاو هبنیب لمناک دا ءاپ طی او طبضالجر لامیرد»اتطیض یت
 ] نیاز ردا ب ر لاال کی ظنضالاونس و .ردهسشکو بالکن یطسضاو ندو زهمرعاشوب می رقت 2 نطیضاو
 ازوز بتنررهدجشنزو دفا( طب ض3) یدیاردپا تشكر یسا هکر دف کرب ندنس هبق مش امبالا
 دخواح ەز ىا شتفو سلح یعهنخ ااذا هطبض لاني رددنسانعءقءوط هرزوا هجو كمریویلاص
 تا امت :le نم وه قر هلالنوابنوشوف اكن باک واهدقالنوالوق لج ي نت

 س

 س

 یگ



۳۸۶۸ 
memnun TD 

 1 E ةاشمیت ةردق لاسقب ! روتاوا نالطا هنچاوخ او مر تان ر ها زییکرولک ذوا طو نيچ روتید
 .هنسانعم لب وطروتب د هش نوزوا هلپم كننش طوطا اتهلب اوبی اامطایشواهطامشاو ام طم و اه طعتو

 | هیهقرفر وکو لب ږ هانی نیک رب( طیطع و! (طاطو ) روند ةر هقرفرو هکولب رب نر اسو ندسانو
 ]دونی ویکسا شهاب بولت و ةقّرفتم یا طیطاع موق لاق روند همان كولب لولب (طیطاعتلا:ونید
 | ردظوبم قلو | طیطعتو طاطعت,یٍدرفم,كنوبارهاظ ?r کید جراش قتقشنم قلخ یا طیطاعییون لات
 | لی تاچ لاب رولواندنلرپق قالخٍاو راشعا سپ ریلکد جوجممیایعتس دف ییکر عفو دداع نکل
 :ودهتسسانعم قلو بضخ ر هدننزو زا ریما (طاطعجمالا)ردیمسا لجررب طیطاعتو الاسرا َقَر تب یا طیطاعس
 ! لاقپ ردهنسانغم قوا هدنکارپ ار هفارطا هلتعربس نوحاقمارا ییدهنسنر ساۋات: ااتمااذا لبحر طعم لاق
 || بوشیشوق هلتعرمنن نوجا بلط یبهننسنربراب راوسرا,دقمرپ تانک وق فتو اورداباذآبلطل اف موقلا طعم
 ۱ ترشا اذا لا تطععالاقب رد هنیمانعمقلوا هدنک رپ وناشیرپ یسی روس هودو نارید:لینحا تطعم اراب یک
 ۱ e کن وید هونا لوش هدننزو باک. (طاشلا) طعناذا رک ذلا طعمشا لاقی نییهنسانعم تکه ماوقرکذو
 ا مظاننش ها رمان ةأرالاقپ رولک طلانشو تاطانشیج هژوااس زو بوخیس هر كازو نوغی وا ېا دناو محو ب فتات

 ]| عظعم (طنتنلل), نسانعم چمن نا روند ورانا شعشپ یکی رک دننزو بتک (طنشلا) نوللآو ملانیا یا
 | خابر ندلشاپرب هلن وکس ءلواوو,یف ك نبش م طول ) ءاوش یا اطنسشمانلکا لوقتروتید هنبربو هباک هدسننزو
 | ذیاغ لا هرم یر اوهو اطاوشاو اطوش ئرج لاشرد طاوشا ییچردعسا هکر ونید هک رک 2 هبهژودزب
 1 هدوساررچ هنب قر هن الوط هرزوا یطرش بودا ادسباند دوسارج هدننرابز فیرش تیب هلتساتموب
 | هبوبنم فا وط ءا بهقف ضعب یدنلوا قالبطا طاوشا هفاوط یدیو طوشرب هفاوطره هلیهحو قلوایهتنم

 ]| هکیونید هی هعطف لوش ندضراو ردیجما ناتسبر هدننایدحالبحب طوشو رلبدروکهب یک ین ربع جاوشاو طوش
 ]سس هفرطرب ند فرط لوطو هلواردیاروررم سانو وص ندنآ|بولو عقاو یک لوپن هدنفلارا لر كسك پ یکیا
 | البى ی ط طوشو یدیا طوش یا هک دنن زو باک رولک طایش ییج هلوارادقم كهل دیشیا
 | نوح یکیدزکهدردصکر رود هروناح یرلکدید لابقج نعي هبیوآ ن اهلا هجوتفم یاب eyd) طوش) ندیدا ندیدآ

 ۱ رس یدازوا نو وا هسکربهدببنزو لیعفت (وب طب ون رونلوا قالطا هاب بهو هرذ یک لطاب طو ( یلطابطوش)
 ۱ و لاش ردهنسانعم قعانیق هرجتو هرفش لاطاذا لجرلا طوش لاش  ندهنشاسنعم كليا

 | عيفصلا طّوش لاقب ردهنسانعم نقاب بولاجوخاریق ینابنو_هجضنااذا ملا ط وش لاقب ردهنسانعم كمروشپ تاو
 1 زیر ردهنساننعم كمترکس SAN EF ینآ (طوشنلا)هق هقرحااذا تسلا

 || دزو طبخ ( طیشل )رز دعضومرب هدتنزو نارکس (ناطوش) ردیدآ ن رب «دییل دنا (طاش) ابیعانایلا

 ۱ طيب شل طاش لام » ردد هنس انغم لو | قزح هدښزو اک داوات للو) هدننزو هخوعش (هظوطیشلاو

 || ,دنهجرد شما لوق ىلع قحا اق بونا وب وق نکر ردزص ی زو یاو قرتجااداةطایشو ةطوطیشوا تطیش
 ۱ لا  ردهنمابععقلوا لالهو كلهبداکیتح عنو اربخ اذاتب لاو نم” اط اش لاق نفهلنانلم قلب مضن

 .هیلصا نو هروک هی هنری دیدردذوخ ام ندنس دام نلیشراضعب ارز لوقق نایلعیشلا هنمو كلهاذانالفطاش
 رواوا لعد ثالاهرولو نالعف ینزو و هدئاز ینون هروک هل واو رولواتعدهجرلا نعدیعب هکررولوالاننعیف لنزوو

 ا .ایعطق ندنابرق نالزغوب طشو ةلیسهیسد الم یخیدلوا قولح ندراترلبدلبا نخ انس انعم قارتجا راضعب و

 ۱ )ین دن یار یراناقو تمعمنیادا رو زالغا ت طاش لاتش ردهثین انجم قاغاطهسکره هر زوا قمابلاف یابرب

 افن اک امطلخ اذاءامدلاطاش لاقب ؛سیترابع ن دک با لتق لناف یلباتفم لوتقم هکر دهنسانعم قمردشراق
 ۱ | قلواللما و رده دو لچاذا مالا ف طاش لاقب ردهنسابعم مبا هل هدشیار و لوتفلا مد ىلع لناقلا مد

 ۱ قصل اداردعل تطاشلاشس ردهننساپنعم قا اعط قنایەنبدەر و یهذاذا همداط اشل اع ندوهنساسنعم

 | كليا الهو هقرچ ااذآ هطاشا لایقت ندهنشانعم قفا هلی رسکنوزمه ( ةطاشالا) قزح ؛یشاسملفساب
 یتاق كلتاقو هف فا ملا طاشا لای ردهنسانعم قاط ا ؟رهقاو دکلهااذاهطاشا لاش زد هنشاتعط

 ناطلسلا طاشا لاسش رد هنس انعم كم طا لنق اصاصقدوخ اب كلبا لعهنک اله لوق ىع كمارده لبابفم هلوتقم
 طاشا لاق ردهنیساذعم كلنا ذا كکود یتاقنابرف رفو لتتللهص , وا هکالهق هق لعوا هبهذآ اذا همدیهمد

 ]|[ هطاشنسالا هقرح|اذا هطیش لاقي ردهنسانسعم ققاب خدود هدنننزو لیعفت ( طیشنلا) هکتساذارو زجلامن
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 ۳ لب رگ ما تا ات رسم اقا فو[ ۱

 اات قا زناو زعمااذا ناال ق طش لاقب رادهنسانعف كليا" ناععاو هغلایف ه هنارلبط طا طشاو رد کا |هلانسعتسا |

 هنصوصخ راسو هدبکحیخدوب هدننزو لاعتفآ (طاطتشالآ )بهذاذاةزاغل ف طش الاقي ر د هنس انعم كغك پوق |
 ندتفالو7 قح توکل دونم ملن خف طلا راجاذا هكج ق هيلع ظتشا لاق ردهنسانعم كلير
 امنو كلب a ي یم دوتلو ردقلازواجاذا اشيش ةن ازم: لاتر زد هسا قلبا معاق ۲

 هدننزو باک( طاظتلاو)هدننوو تان (دناطشلا) دعب اد ااطاظش مۇلا طش لای ردهنتانعم تم

 ظافعش اق ق لات ةیروئید لا اد لوف لع قلنوزومو قلتوزوا کی ېس و رس نالوامهشافوتدق |
 :قلفار زك نبش ؛طلاضقو هلبعف ءززانش هطاطشو طا طش لاذتقاو ماوقیشحو لوط ئا طاظشو |
 ولنادیم ام ژان یکی تفاح هدناسفادوجوو دعب ئا طاظشو ةطاطشو ظاطش اب لاق زد هنساتعم تم |

 دن راج لاقي ربق"نالوا لادتعم دوخ اب نوزومو دن ما (طاشلاو۲ ولف لنت( هطَشل )روند هغلوا
 نشان دعب روند داهلقازآ یخ دونه رسک ك نبش مط ثلا تادا مآ اول هنتسح اللا وطیا هط او ةطش |
 د اش لدجر لا لوا ولنا دیم ی نارا ادب کیا كنس هدوکهکدونید همدآ لونش (طا اسلا) روتند هن راقب رق هلغوظو
 حمد هت تنر هدننزو لیعفت (طیطشنلا شل نيفرطلا نتبام رب علا ىا ظاطشلاو ةظاطشلاو طاطشلا ناو
 «یرقو طلاق غلباذا ل جززا طم لاق رد هتساتعم للعا جو رخ ندشلادعو قد هبا غلاب بوک ی هزادناو
 قلا نع دمی الیاططشل نم ططشتالو طاطشالا نم ططشتالوو طیطشا نم ططت الو است ةلوق |
 هدننزاو یب وج (یطوطشل[) ردیدآ شوقر هدتنزورانرا (طاشطشلا) ردیدآ عضومر داب كاز جاتا الاغ( ۱

 طاطتا هدننزو هلعام قط اشلا)نولک ۱)زولک طو اطش یتچروتید هب هقان اشو یربا کروا هدننزو روش اطوطشلاوا|
 هب قید قازعط ةدننزورتما هلفاف (طیقشل (طیفشلا) ظاطتشالا ف هبلاخاذا ةطاشف هطاش لاق رد هنسانعم قعشراب هدشاب
 روتبد يطا عا هدننزو ءا رجب +( او) هدشننزو طخ (نفلشلا )درود خاش درأق نالوا ند نذننشقاس لوقلع ۱

 ئاج نییمشلا)ا هدو ةر واک طاش ییجرولتد هب هقوا نوزوا جتا داب مک كنبش (هطلشلا) :هنننانغم تکی

 زا روند هثبتش نوزوا كن«دهنزو روفصع (ظوععنلاو» هدننزو خادم اسلا و دزو رفعج هللا هام
 ردنداو وا نیاز ندج راو ندضت حر دیدآ هلی رت ند هفسر دالب هدتنزو لاعزخ (طاشعما |

 اش لج زا طعش لاشروناوارازعت ىل وا غرق کرد هت سان قنات ضایب هی ربق تا ژتصتف مشا
 روتند هو ن یک لغرف لافصو خار دفضو هدننزورجا ( ( رسان دو داوس ابتلا ذعلاخ اا از بابلاقم

 لاقبر د ۾ د هتیئانعم طس ید وب هسک هزبه (طاعسالا) یک نا دوسلا دوتسو دوسا رولک ناطعو طعم جن کا

 اطال هطاخاذا هی هظعا ل اقر ردهنسانف» قمردتشراف فوتاق هرخنآ ن هنر و طبیعت لار طقشا

 طعم لام ردهنسانعمقلوا غرق لاقفصوجاص كمدارب هدراتول هدر دار (طاظتعالاو] ةدنزو رارجا

 روت سام قفردشراف بوتاق هرخآن هتسنر هینوکس كيمو یضفكنیش تنش روم ) طعم طنشاو لا

 كئامرخو ء الماذا ءانالاطعم لات ز3 ةننانعم قعزدلوطو هند اذا اهل بالا نه اظع هنت لاف |
 | یرلفارببكخاغا تالذک ًاهرتسپ تن اذا غلا تعش لاقی رد هنتسانعف قلجاض بولیکود ندخناغا یراقروق ۱
 || تالوا طول (طوعتاو) هدننزورعما(طیعملآ) هقرو زا اذارجشلا طلاق ردهنسانعف قاچا پولیکود |

 طول هلی لیل تل بق هکروناوا قالطا هنتقو رصشزدبمشو طول یا طوعفعو طبع یش لاشفت روند ةثبش |
 هغلبوا لوشو او| یفید قصفو تلکرا نصف هکر ولو قالطاهندالواكمدارو حبصل ایا یا غلط لاش زولوا | ۱

 :دضعب یا طی تاب یعزلاو لاقبهلوا لشب هز ا یرادقمربو بو رازص یرادفمرب کرونلوا قالطا هغلیاحو |
 ضفاح یشان ندنفلشوخ ةکرونلواقالطا هدوس لوشو روند هدروق ةجالاول هراق ولقاو رت څا ةضعب و ماه |
 طش و روتیدهدوس رس عج *هدمولط هرزوا قمتاق هنسکی یسکسا نیو دیه وا صیحشت ینیدلوا "ناقحو ینبدلوا ۱

 هلص كنیش(ناطعل) اهوالعش یا انذلا طی اطلا رونلوا قالطا هشوق نالوا قآ قوا تنغربوق یانذلا |
 ]| ادا هناطعم هرب لاعب وند هنخروف امرخ هت یسیرابو ماخ سنی اب لو لوق ىلع هنگ نرظر و ماخ یرظو |

 || نالععلا ن طیعتو رشي نت طبق و ردن دا هقنالپرب هدسلدنا هدننزورتبژ ( طیعم) ةفصنملا یهوااپنم نتاج تطرا |
 N (طعاش) ندةدتنزو ریماوب لوق لعردبدآ قلموقرب هدندرو تالکن هللادیع قیاونوزدرلت ر

 هش نالبندشزاف نین نیت و یرنتک, نو هدتنزوطجت مطعتلا) ردسق) "یعیطقلانآ ای

 ج
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 kk O ازال مۇك لاق رولوادنض ةاغنلرا قالطا Ka ان او اهزافصو [ملاذریا

 کیسا لج لواو رانا ل زمر ندرفلزاسنم دیش لطاتش که لناهف ناتطرشلا)
 || بود دغ نزلنا هد ن ارات کر دراز ید بک کر هدنسیل اشارت لادن ار 13 ردهدنساهب یاس یرازوس وب لنت ّوبص

 | نا یهو نیم نا بل لقب قالطا طلا هه ججو زود ردتزابع ندیکوک وا
 RR 0 0 هان نم پنو راس کوک لاشعنا ۱ اجلا هانرقاسمهو لا نم
 ۳ وام وا مالعا یعیدلوا قلنانص یم واد هک ت ہک ظا دا رشالار طارتالا e و

 زد نعذا لا و اس ضب ندا هنتنرب وعلل اعااذا لبا طرشا لاتقب
 یدنک و و هلگااذآ لوس زا ظر شال اسف ردهتسانعم كنردوآقهننکن الت ردنوک هلحر و یو

 1 :ERs ناو اتسلعااذا اذکآ هسفن طرشالاقن زد هنسانعم قاف نیعلو بضن هشدار قست

 ۳ دسرادقسرهدززفوب کر وضند هنوبقلوغو روند هرهودقب زاب لوقو یدنلوارکد هکر دهانه طرق دتنزو |
 ۱ سس و آسا ناتو اراعا ی رمط نکل تۇلا ى شلروازشدتهن نغوب هلوا یراق اسم
 ]| تلعرت یدیا وردنا انشط هکر یا هدابیو عطق هی زج یکرزیچ بوزدزکق اع هنبرغوب كنوبقر هک یدیا
 | اذن یبنذقو یدنا رردبا لکا اباسمیب تو دیا اغ كاب وید یدبا شفلزغوت امدقم هسلوا اله هلیبس
 | لوفتروتند هثتش نانلوا طرش هدننزو هفرع هطرشلا ناطیشلا بذ دابناف هطب لا اول ۳ ثیدطاق

 ]| ناتشواریمت یی هقرج رولوا یدرفم رد هدتنزو دز هک نظفل ظرش هطرشو تطزشاامیا ردا
 | و نحت هتوم نازان هک بوک هلالی تر داب هیقلتاقم هلنعشد مادقعندرکسع راس روند هزکسع همادقم
 ۱ | ةا ندنناوعا طبابضو ك اخو یلاوو تولل ايتو اهتمت ةببنکل وا یا برطا طرش هالّوه لاقب راردیا
 ۱ دوی كهربا لوازم را ضوصم تنالخ نوع زا لدا هکرولواق ةالتطا توت
 | قالطا هنعومب كتسهلوقم نالمباضزاسو یتنهتطوارادکساو ینیجابروج قالوقو شواجشابو یش اب ییکقت
 | ق تبرش هدتفنزوربما (طیرشلا) هدبلزوآ هن رد یطرلشو هدننزو کرد :یطرش یدرفهروئاوا
 ۱ درسا هبنط شب لوتفم صوخوهو طی زشلاپ هدش لاقت رازکو :ندنیلو ندنغار اهرخ راب رع هکر دیراکدتب
 ر هدازرضخ *هرب زحت هدیسلدناو هن انام هنیعزونشد هب هیکع دوخان هلن وقف تبط لرانوت اخو « هوجو

 | ادل (طاورش) ردیدآ تعاطرت هدشنزو روبص (طوّرش)رداطاتت ردن هدتزورتژ (طیرش) زدندآ

 | دوم هز هودا کصرا هدنورو تسحو لیاوط یا طاو رش لز لاقت رود همدا نوزوا هدتنزو
 ]| ةا توم عضبم رود هرتشدن هدتنزو بارحم (طارشلاو) هدننزو رم( طرشلا) عي رس ىا طاورش لج
 اهن طارشمهناو !یاهطیراشم قغقولاقت زونندهنلئاوا كن هتسنزن هدشنزو میاصم (طد راشلاا

 || یسیدنکر دی دلا خانی نی یدع طرشلاوذ هتهایا هطبراشم رماللذخا لاقی زو شید هنمزاولو تاتش
 1 | یقه عرش بوق هدنناب وا نع نهتنکرذک دل نیعت نرق عضوم لنهسک ندناتافو هفت

 ۱ | لعفت (طرشتلا ارزش ع هلع طاش اب رددنتشانعما كلیا طرش هدننزو لا ضتفا (طارشالا یدنلوا
 ۱ | طارشنسالا )قت ندا هلع ن طرشت لاسقم زدهنسانعم كسی زانو بوخ بو دنا تفد یکی رکه دشوار هدننزو
 1 ۱ طیضا (طرتشالآ) حالصدعب دسفاذا لاماطرشتسا لابفب ردهنسانعم قلوا ابتودساد نکیآ شوخووبالام
 ۱ | نادت دام قرەلوا ندزداو نکل ردندنسانعم یدو لیدر زدلضعت لعفا قب ورد ساخن لذزا هدتنزو

 نوم لوشلط مش هدننزو هلعافم (هطراشلا )ذرا ئا لاما طرا مغغلا لاشزدقوب قّرصتم لعف
 | هدنیزو دوعف (طوطشلاو) هلیدیدشت كناطو تحف كنبش (طَسل)هبحاض ىلع اهتم لكل رشا ذا هطزاش لاسقب
 ERN نت عبا ذا ناثلاو لّوالا تاسلانم اطوطشو اظش لیلا مش لاش رد هنا عم قلوا دیعب
 | ةد وصت دعب رونیدهنسبیق رهن طشو هلطو هيلع قشاذا االف طش لاقي رد هنس اتم كلماافحو لظبودیا

 || هثار ر كىك رواو هطاش ئارهنلا طشقدعق لاتش بدی كناطو یمص كنبش رولکنآ اطشو طوطش یج ||
 هردندآ هب رفرب هد هماع :هماع طشو هفصنوا هاج ىا ماسلا طشذخلا لاق رولک هوش ییجت روئد هنفصد دوخا

 هدشنزو زی زا (ظطشلا) ردقاضم هثنراترضح صانعلانان ناعع نادناا نکر دنیا عضو هد رو

 (طانمشالا) راملاذا یناسفلا بابلا نم اطبطش همکحی هيلع طش لاشن رددنسانعم كل اروج هد دام کز
 دنا رکد کكعاتمزا ةد هلماسمو راجا ذا ةمكخ ىف هیلع ظشا لاةب ردهنساتعم ظبط هلبرسشك كل هزه
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 |طععحسلاو) هاب وکس کن هل یاحو یف كنبش ليحل يادنلوا رکن هډ هيا هلمعم نوب زدی ءاتشرخآ هکر ديما پشر نددیمور روهش هدنزو بارغ/طابش)ردندآ نصر مدنساضق بدنی ذو نورنک
 اط عشرا زل اطل اش رد هنسانعم قلوادیعب هدننزو بلطم يجمل او) هدیننزو دوعف (طویعساا و) هانی ۱

 وص هحز آه تب شو د عيا ذا عبارلا بابلا نم اط طحعشو شیلا بابنیلا نم اطععشمو اطوصتو اتطعتو |
 "دح «دنساهب لوق ىلع لوا غلاب هنتیفتیاب من كعیبم هدقلرازاپعیاب و ردالعا لی هل هدنوپ ههذاذا لی طش | لاقي رد هنسنانعمقللرغوبو هجزم :قزااذا ثلانلا بالا نم باريش اطعم لان قزد هنسانعم قنردتراف |
 دعابتوا ةن یصقا غلباذا موسلا قریعبلا طعم لاقي رد هنسانعم تل ازواجتودجابت ندفح بوشوانصیردقو ۱
 بصن قاسیط هنرلنانوح قاب بوملاق هرزوادیو رکی راق وب كنهصاو هنع دعابتو هقساذاان الف طه لاق ۱ ردهتمانعم قعقار نبنآ بودی قبسیهسکر و اعم میسک عترت لای و ردقلازواجو قطا نو

 قم هنخاصو قمرقچ شوفو ماذا نالف یخ اسب رب هنسانعم لی وتسب هلتتیلو هالماذا ءانالا طخُم لاش
 لاقبرونید هنسشوق طصتو « ءامنک ادا نیللاطص لاقب ردهنسابنعم قغاقوص قوچهدوسو هتغدلاقا | ها برقملا تطصت لای رد هبشمانعم ققوص برفع نیهسکریو قسقسا ار تطلا طص لان ةبرو هام |
 هارطضا یاهمدف طحشلا هذخا لا روند هپارطضا نالوهدناق كنهدوکو هقرذ یار اطل ا طع هب ون باضا |
 لنجف هود هدننزو هر ( هطصم رونلوارپعت كره هکرونید هغایط یراقدایط هنتلیرللوقو یزللاد كندعصاو |
 یراقلب وا دوخاب یراناب كناویحابكناسنا هکر ونید هنب را قیربص لوشو ردیمسا ضرمزب رولوا ضراع ناوک

 غاب وممصآ یتدوبهدننزوربنم (طحشلا) پرطضا|ذاالبباا ف دلولاط عش لاقب ر د هنانغم قمادلخ بوبایشیوا |
 لوق عز رزود یاب ندنآهکر ډج اغا نجرب هدننزو رهوج (طح و ټل ا) ارون دمکر ه یراقدایط نجل !كنبراقوبچ |
 ردنلتحم یرلعسا هلیبسح یرلتبانم بیطر درج" هدیجوا ناب رشو عبنو طحوش دوجایزادعونرت ندنجاقا عین

 ۱ ه دیکر عینوبش ار ری د طح وش هس زب هدر ار ږوقجو دنراببد چاطو ناب نیش هس رتب هدن رکن عاطو عین هست هدنس هبت عابط |

۱ 
 ا
۱ 
| 

 زونىدەناولع رکو نوزواوردید رقم كطحوش هاه( ةط>وشښلارزدف دارم هلبا عینناب یشوزاززودیاب کا ةوا رود

 كغاطږ یب رق هپهیفراوسنیمرط | نیبوردیعما هقنالپ ر هدنف هدننزوطب الج ( طح اوش) رد هد لبر هدنم (طحاشل)
 رددآ هب رقرب هد نسا ضق ءاعنص رهش هدنع ورد فو رعف ط>اوش مو هلغلو اهتعقو ر هدن آرد نیما
 ردهبرفرب هدنساضق فاطهلب رسک نبش مطا جش) ردا كضزار هدندروب یس هلیبق یط هدننزو طو نم

 هط حس لاق رد هنسانجم كم هلی هزاق هدننزو لیعفت .(طیصتا!) یدنلوایکد هدنس هدامطتس مرا هل مهم ہک ھت |
 ردهنساتنعم كنا دیعب هلی مکن هزه (طاعتالا) بف بر طضاو هب ج رض یا طعقشتف م دلا ةا ذا |
 ژناسو ءارشو عیب هدننزو هلیفیب ( طب مشلاو) لینوکس كنارو ی كنبش (طرشلا) هدعبااذا هطعتا اسب |
 یپیلع فوقوم هلغلوا قلجماک | هلماعم لواهکرونبذ همکح ناسنلواماززلاو مازا قربلوا موم جراخ هدنالماعم |
 ؛یشلامازااریزردشلیا فی زت هلپا ها سم فلومزولک طو رش یجب ردهدنسهباشم تحالعاک | هک ایوک,ولوا |
 یعجج كنه طب رشوردلو ام هی م زلمو مزام نالوا لوعفم مسا هکر دشلیانای هلترابع هوحنو عیپلا قا هما لاو |
 لیتفنمكرکر ب طبابضو كلام اکبب طر شكك دليا دق نحيا كل ما كيلع كلما طرشلا 4 لالا قو رولك طارش |
 طرشو رونلوا بزبض هدنناب یسهظفاحم كلوقو طزش نالوادتعنم هدهنابم نوسلوا هنتهج کترسطم رکو
 اطرش عیبلاف هیلع طرش لاسقب هنسانعمقلق هپاع فوقوم ییهنسنرب هدنالماعم ردیل وا یاسنعم هکر ولواردصم
 غزیاذا مالا هطربش لاقي رد هبنبسیانعم قلآ ناق ندرمطو وه متلاو هضاتبش همزلااذا لوالاویاثلا بالا نم
 لفاس ےئل نودیا سابنلا طارشانموه لاقب رد طارشا ییجج رونید هیسک لفاسو میثلو هبامورف طرتشو |
 میظعرما یف عقواذا عبارلا باپلا نم اطرش نالف طرش لاش ردهنساننعم قمارغوا هیطعرماربهسکرب طرشو |
 ود چو هنسیدنقاوصكخوک لوشوردطارشا یعچچ هدکنوب رذهنسانعم تمالعو ناسشن هلنبتعقف (طرمشلا»
 نلف شق ءا تلا ظربث الثرونلوا قالب طا هنلّوا کنهتننرب و هلوازولکن درب یرادقم نوشرانوا هکر وتید

۳ 

 | رچایرد یرلک دیدالس هدج ردلوهدننزو لوقت (طيشنلا) روا اوآ دا ندقلب وص بوئروش هثن رب یربا ەزۋ

 لالا طارشا نموهل اه رد ارشا يج روند هغ رازنکو هتناودزخ كنشاوم نعد كلامو ردترابج ندنتقو لوا

 | جنب هدیسراف هکر دب رلکدیدجاغا هوبا طحوشو رارزود قواو یایندنآ کر دی راک دد یجاع| شوغۈقو ىج اغا نیاق
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 | قابو نالواهدرب یفیدشواف ت كنه چک تیبا لا لز مسکك نس (لطتتسلا) رد هپرق یکی دز یضم هد ښنزو ورتا طنس)

 دنزونلونه (یطونسلاو) هادننزوارونبض (طونسلا) دعاسنلاو فكما نبی طفل هلن مزتنک لا وند نیرب
 لوق لغ نیکراناقآ رو بید هوجو ک نشم اق اقص غ هدشزو باک -طانسلاو .هدننزو تارغآطاستسلاو)
 3 OTELA SNORT نه نکل بولوا هجزآیلافص
 | هاش (فطاتنسلا) رولکخ طاشساو هلنبتبع رولک طنس یرلعچت كطانتسو طونعو هلو هان
 3 اطونس ناك أذا نفس بابا قم ةطاتنس لجرلا طنس لاسفب رد هنساتعم قلوا طونس ةسکر هدو
 كرعادش مان ناسح نت زس هدتشزو تار ۲ لاتا ندشقل كد مانی ۵ هدتشنزو یوه ّ طو

 | هلیناونع فور لحر هدب زعل !تانسأ هکر ید حرابش ردیدآ فو رعم ئاۋ دب هدهشزوزونص , (طون "ر
 | نذنل اسعاا ىر لخخ هدرصح هلبعضكنبس تس حاشا زدخقاو لقغیز هدنرا ریس سوماق ارخاط لغو مؤنس ع

 | ییهنسنر ها بوکس دلواوژ نف كنس (طوفسلا) ردندازوا؛ییظاسنسلا دمصل اد ندم ندا هتفر دبد ادلب:
 هطونسی + لا ظانم لاق رد هنس انعم قهردشراق تاق بل را باقر بش یکیا ل وق لسع مر ونش را
 زوناوا قاللطا ةن( اق طوبسو اطات ع ديلا 9“ ۰: د:وانالایف نیش طا ناوهوا ةطلخ اذا طو

 هس نع بلتط] اط وسو ر واک طا وش ولت نیک تب ّولک طظاسین مچ نو غل در دش زاغ هناق ىت تهدوک يفز
 ۱ طونى ین اوعقولاقن رد عتسم هنس ان روم تشخو شو هنصت یا هطوسوه لانني نو! دلو | تیضم دلی عت

 ۱ زدغلا طوسو طوسااب ایم رضا ذاةعبا دطاتس لاتقن ةنتسانعم قمرو هلبا یتسءافرواو ار فض طو سوف دلش یا
 | من هتاضف یازبدغلا طوس ل عاندرو لوقت هلوا دن هدلکش طوس هکرونلوا قالطاهنس هلضف كن ونص ثلوک

 او ددح او طوسو رولبکربا هداروا بوک هدناکش طوس ةکرولواقالطا كم یاوصو طوس لاک دن
 | انهنعاسالا نو حرا ل اف تاو اما یا اذن او اظوس نایطابغتاف لاقي نرل تم هنیسانعم اتنولتتاو

 لکه کون وب وا یوا هنقاثط كوس هک انوکد حاو قید نیما( ادحاو ای نایاب
 | رد قفاز هدلوا اینم هلبا ظوس (طبوسللا  ردهدحاو تو نیولساو شور هدکراثآ یکی تیدلوا دحاو وش
 | طایلا جارخ | ا۵ا ءيا كأ" طوسلاسقی رد هن انعم كلنا جارخا طابس هنصارپو هطاس عع هطّوس لانقب
 هفت ور فو هيف طالع ذاه رسا طوس استي ر دل تسمه سام كيلا شیرفهشزاف ینیارو

 | فخ یسان هکر دیعسا یدلورب كن هنمللاهیلع سالبلا طوسو یک یشاقو دیگر وسین ذهن قزد تر اقهنسد
 | ظالبمانیلع طوتس هناك مو ر دنا اختنا لالتخ او دنتف هراس هلثهچوب ردظاسم هک : رو ءارضا هو
 | وظن یهو اتبلا رظن 2نا هدوسثیدح قوا نک بانا فو حراپشلالاق بضغلا یلعیرغب سإلبالدلو وهو

 | نمانلا درک ناكر دل اطاسنم هب یم“ ناطبشلا عي طولا هنمرکیلع فاخ|ینالاقفاهابمف ءاماسهبفوکر ف
 ۱ هکر ودشد دن آل وشو نونبنید هتل قجل هردشراف هنن یدو هدنن زو ناز: :طاوتسما امف مهع هم وص ءال

 هز یطعبال ناکا ذا طاوس»س هرف لاش هبلباراسهظا نس هبام كمن رکمنالو هد مچ هج دل روا لباد یتماق |

 | ظوقسا لانسقیارم دنا عم قلتو ا تر طو "لنختو مدیر وش هدامرب هد جد تزو لانعتفا (ظاوتسالا )طوبا لا
 | دو قد هزة قشر اف «دتشزوهنیفس (ةعی وملا) رددراوهرزوا یلصا یس هلکطوتسا خاور ظضا افاهرعا
 نوص هکرونلوا قالطا هاب روج ل وش هلي هلم بس (ءاطب ولنلا) هطلت یاب م ةو اوس مهلا وکا لافت

 دف وزنا نده وند هجا (لطاب طوس هلو رشک ی جنأوجم کت اب وبح راسو دوضتو ناغوص نمی ن هزز
 نم لخ ی هوضوخو لطابطوسهادعو لاقب زار دیار تع هذاك | قلخپ هکر ونلوا قالطا هم عاش قالوط
 کر وتلوآ ى العطا هۆز : راكان ةا اینا ہوم وک ږادجب تط وتسهل سک ك بس a یی

 ملل عمم هد هيدا لدغ ځا همش طا اوشالاةراد) وا نیکو بوبازوا یکی اتصیصمافهلرا یزانیلهدتعلوا
 | تولبتص حو وز كفل هرات هلناحخف نا تطوسل ا)ردیدآ منضومز هدست سخت لعضوم یزلک دد قزل ةن

 كنیم تالادا اناطوس قاشا تطانس لوقت رونلو ربلعت ناماکچ ناج هک د هنن یلوا طیف
 هدنناوخ روپشمرب هدتتزو باک طاب ردندآ هیزفر هدربصم دیفرض ا هموجم» ی تورو

 جد شرو شید هه ناله از رو سو" "دقوهد تنزوروتت (طوشتلار دا ندا لعن اسف ردپنسسا ایشو

 طا اک اش ملا ۱ با اورق: :لاتش رک طساش جن رىزا هد لفيف كاب هدنتروصهحوتفم ناو ردەطوبش

 | برت ك نبش (طویش)ظی از اتنا سوارا ن انتفض طلا نيل ط اتسوالا|(ضازع فانذألا قاقد كنغر

 .نوبدک
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 . ¦ ]| هلکمکید نادناتتنجس تاقرا نوتب هک رود هتناققالا لوشو روند هراهلغوطو هرادیمرکشلوآ فتسا بولیخب
 ۴ لب :توکس یخدوب هد زو لیعفت طیعمبلا) یک ظ اہعسا' هیلوا ۍسانو یسهج راپ الصا بولوا تاج کاب |

 یدکی کج هلبیم ہدبا ار قی هلوقم لا وج دوخاب ولج وب د دارو تکماذا لجر ا ظعم لاسقیارد هنشاسنوم |
 ینا اخیب :ردونساثعم قسه نلف هرابنیاق یک اب کرو هلسرا اذا هع رغطی لاقنزد هنساتعم قماللوب |
 به (طامالا) امم یظناذآ رعاشلا زس لاقپ رپ هنس انعم كليوسز عش طعضصو وعملا قلع هتلعاذا
 بس یزد ست تب فیس تکساذا لجر آطعسا اپ رپ هنس انعم كلبا توکسیخ دو هلی شییک ۱
 ندهدالقییاکدید ناو هک د ونید هخلچنادرکو هیهدآلاقهنوکرب و یظنلا طیخومو وا نم طعم هجم لقب روتید |

 یراویب زويد ههرز وشو فخلا نم لوطا ةو الف ئا طمس اهیلعو تاچ لاقي رد طوع« یقچ رولو! نوزوا
 زسبرابتسا یا نانلوازیبجت هاو هنمیانغم لات رونیج :دنخاب کر لوا شعضآ ه نیسو رخص كني ینآهسک نالوا
 های با نوکر تین دخل دنا ٹو | یکهدنژنپوا .دونخ اب هننالو| نینکبلبیاقوع لوق لع هیدنماج تاقكلاب |

 لوڌ ین هاو ااه دو تنطف بخت اضو راز تتایغپ وچالاچ نفینخ یعتن کز وند هسک لوش وعو روید |
 یک هدالق لم راظ تو كلذک داییظلاو ا: فيفا ر ىل طم لجر لامپ روید هد ايه نالوا هرزوا روک دمفصو |

 یک هدشناب ا یرازدبلنب نت لی ارین ندبه ا,طیسو روند هتبنغپ موق 2 یی صب یدازوا نوزوا | ۱

 ردصل | ىلعاهنم لضفام وهو هتاع #٤ سرا لاقن روتي دوخ راج راچوا ناقراض هرزوا زا زوماو هرزوا سک وک تب راص ۱

 خوششنم ندکو ندا تنش( طفل ) وند هن کرام ا او رده طوموقر نوار اصن طلا نیک ۱
 لخرو طعهوروش دما هلغوظو هوا Se للو | فتسا هل ززوآ یر یرب یخدوب هدننزوریم ز(ذییعم) 21
 طعم مقان.یلاقب روند هبة شاططا, اتو خااخاللنصا ملی حق تازه (دیابسالاو) بت زیملا) نبی ۱
 اب یافتند یخ درهم تخم اتاق قابا ناتلوا ئمام و:ینهجزاب بولوا تاقثالاب و هعمالبیا .طایتاو

 ]| تانک یف مهقرال ردح او قسط نم نمی اهیف ذعقرالیادط ایعساو طیعمو طچب لن لافي ندید نایب ږاشغا مر

 تنه دعا ادح او اقا بط نوکم ناوهو وغ راغ یا طاعسا لی وار لاقبدونید هتنوط قابا: نالواتدناقرپ
 هل هيواو كزهزوک نم تاپا ی غو هک بولوا بکر م ن دنابب چ اقزب یاینب ی ھیک زونیدهزعشلوش ا

 وشغل لزاما خزر نوف نت ما نچ هلجزا دولوا بلثمو عبآربو سج هیلبا مچ هیفاقزب

 | کز بيت قه تمص باس ین بست عابر اتسو# یکی سوخت یه
 سهیل وا قالا هلو هالافمظنم زنم هروکض تا لاب رج ختم اونا نچ ت ید لرش قا ]| قاتع |[

 هد هدجاو نی جن قفاون نو دلا قال طا رش عنو لس دسنمو نخ هیلو موب یسارعش یکزتو یتیزف کرد چرم
 لب ادب دن نخ لود ید # یک یلبوبشت انالوابغاوحاع عیلط "هدازالنمردیا قالتطا دیماک (داداا مثاو

 نضاتبعا تینیکتا [مضوبولوانفانو مات طتسو# نإ هيك هدیدنسپ یراوطا ره: یدمروک نیوی
 هکر توامقم غیاب دریا کج لل یا اط ختم کج لوقت رل عتس ہک یچسیلوا تربق هدونیک کیا
 ارج مواردها لب لبنان ككا تلواسایم| ہک دج راش روناو| لایدا. ق هلو فوذح ینا الا دروک نم
 هدلامب ره نمویلبا عانتما یتندلواو یضازاغااکس دکر لآ مک هچ نب ازاپ الهسیا اظعسهذخ لاو

 هبیزبدو هریمض هدنننزو تاک ضال نت رذوخأام نان انو موكب نی طیعس 4 ارات ور دذفانو هل لب

 قلا هنیب ما تند نترلم:یداولا اظ امحو مقص یا موقلا یاجس لخ لایبپ ! روند دهوا بط زود
 وول هيه رص مانع طاعتو هلنرتمطرؤلك طعس ىج هاهتمو هردص تابام یا يداولا طا ذختإ اب نون
 اما لعل انبو زد شابا عامه کلان ترا دل یاشار نماشا |
 لابي ارج نساتنعم قلا یلتصا بوتشیلبا هیشزپ هتسنرب دزو لعفتا ولا .دجاو ظن ىلع یا دخاو

 جاهلا ٌطومسا لاق ردنسانعف قا هبا وه بورابقزوت هدننزو راز غ پسان( ط اطعم-۱) قالعناذا هی لا طوطا
 زاد هما نعم كلك ماۋق كقد ۈابضغًالتمااذا لجرلاطمهس | لافي رد هنسانعم ق لوا بنضغرپهسکی و عطتتاذا
 طلا د دعما هریک هب قره رخرلطم لیت پرو دوفضع (طوهحم) ظغناو له اذارک ذلا طمعسا لاقب
 هشپمادولوندنآ یتوطوا هضم رولوا ثب هدنراب دم هکر دپعم ظر ةر غول هلنوکبم كازونو یخ كانم
 دتا هلفب رهت فرح لوق یلغار دیدآ هیر قر هاما تش طنفبو م سس یرامدآ تهداروا زتندنج اھا
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 نیللاطعس لاقتردهنسانعم قاب هغازوب زونه لوق ىه نلوالنازینوالح :هززوآ قمالنوب ى نونهلدوملو ۱

 تینا وب ر دکع د روپو بولغم نیت بنات اش ار مق هک نردنتتتانعم

 امت ا l2 1 یدنلوارکذ هکر ردنفدارمو هدیشنزو طالب( ار و اهن بارد دلبر

 [۱دندش e ط.لسو طعاس رفاحو لحر لاعب: روند هره كندش هدننزورتما (ظیلسلاو) هل تو کس كمالو ی نس

 لدوت لت و تط یا طیلتسو طلس دالا لاتع .زونلوا قالسطاهنانل ندیا هدر زآ نان بولق مالک تشرذو دیو
 || طیاسوذعاسلحیر لاقى رونلواریبعتزاردناب کب رونلوا الط دیسک ن دیا هد بینر ختان بز زوسار ساتو دپ یعدنوزوا

 || درمان یان ریش رود هعا.نالیفص ندا وخوا روید هنغاننوت زا زعلسو نالا لب وط)!یا

 ۳ ست ردشملوا قالبطا نوع ۶ل د لوا لوم باغ اب ردیف رحم هطیلسزم زاك تارت دز الص

 E ردەيەذ هدناوننو هګذمهدلاجر تصویب و رونلوا قالطاهفدا

 زونلوا قالطا دېش دیدح ور تاس زوم طیلسو نامی هدییخایا |[

 3۳5۹ دز و ودر هک

 دیو الس ۹ شب ۱000 تم طی يا دوعق

 ۱ ناال لاش ردهتسانعملیل دو ناهربو تج هدتنزوپاهرب(ناطلشلا) اعاش ن اذا ا حلارلاو قاچى

 : تردق كهاشدانو ا: اناما نا هی نادر !ریصهتسانعم تلغتو نهق نصف کرد اشا يج یا

 نهادی لاو دچافعهردقیا ینفع نا فای ترا اش راج ىع كمال هلعابتاو رونلوا قاللطا هننوطسو
 :هلبسهلعدار و رم زهد ردیعج كن طة ادا سنالوا همام ت ت لانه دار زرد ةن هد انعمو رونلو !قالطا

 هلیلبسام كلنا وم یکنام زوج هلیما هاو ط ضو لدع*هلش یی وو هاشداب یک ینیدنلوا«ءاتضتسا
 کد ام هلبازانتعا نیما عم لج زان طب وز دو ین اړ سو ود دوخ ام ندنشانعم تعحدوخ ان یادنلواقالتتطا
 ۳۳۹ ۰ ا مینا ناطاس ندنالف جن لا ندنراسع ندننا خطو هبلغا كناق هددوجو مدلاناطلسُو ڌولوا

 سدقمیهاربانتناطاسو : هنادشیاهانشنلا نافل سلا طوق ںونلو' ق الطا هنتوطس تدشو هنغازواب لئیشرهو
 n بنعرواک طلس یعجج زو شد مقوانالوانوژواو هجا هلن سکت كيتشتسلتل )رهن دنس توقف كفبزش

 هتلیشالاحهلوا شلرداوط یساوقم قنبقو نامصو قاتوا هنا کروبی د هوا وتو رنسن نت رولکطالسو

 ۱ لعج بوتلاوهو ةطلس هل طسب لقب «نولیا هللا كشوذدواعقم رد هطلشراپ رخ رخ هکر دیف رح هعلبم نیکیذید
 ۱ مور مو :لراکتا اشنا ربحق مدرک جانا اب( سل[ )+ نیتناو شبا هیف

 ۱ نورد ما (طیلاسل ۱۲ نیلطرابعلا فیفخ یاب طولشم لر لاقب« رواواقالطا هل اظولسم
 هانا د هکر دونسانعم حم هلب وک تبسم لس ردیدلرفم طالسهنمانعم الا ناسنسا
 ۱ طلا نیل یضعلاوا لبه یا طاس لجر لانش روند “کولا الوب لوق لتون هینیک ندا
 یکشعونو یس مو موب هدنطسو کر روت دز ق وش: داع نزو شک هند )< ردا عجور: ر هدماش هه زوطاخ
 خیر «هطد سو ی ةوتنال یاس لصن لاسقب هلی رشک نت :ند طال س یعچج هلو اژود بونیلوا
 ۱ هطاس لابس ردهنسانعم قلف كوا باا هلتردقو هو رهنققالطا هرزوا رنو دسر هدننزو

 ها تک تارفرهن هدنشنزو لاب رطل كتب < (طماتیعم) ۰ ةردتعل و:رهلا قالسنطاهیلع
 5 هک ن دنن لز لغام شاتلان جش نالواندنی ادت اما ءاشوار راکحا ۾ هدقشهد

 1 د (طرفسلا) «ندنوفد»» ةدنآ الاعلو ارد فق کانآهیطابعل ها شاخ ادعم د ردن دارو یطاننیمس
 | لو قال € زوج ۱۱۰ هل هل وطمیا نر دطرمتمم لار ل )اتم روش هعدآولبشاب ونوس هدتننژو

 | رد هتساننعم قلوب ین وت رانو نوا كعابا ناب رب نیزوقو یعالغوا شخلزضوب هلو کس
 | قموق ةتصا نیهنینشزیو اسلا اننا: هفوص هفتناذا ینالعفلاوتلوالا باععتلا نم احط ىذا طعم لالتعب
 اتهتخ ۵ نیکترلاذقعس لا لق رد انعم كام لب نیم الوقم قاب و هقلعاذا طع لاغلب تعم

 لاغنى نیکان اخلاقن ربهنسانغم كالا" توکسو ریخت لاو هو أ هنر بغت لو هو الخب فنهذاذأ
 نوت دفع لسح هؤ وص یا ( یم طی |و)(طووعسلا) اینا فبين نا زی لر انا یک ريز وا هما و .ةقفوب |

 هدنشهدایطوجتک هننارونید هنشلوا نایب هلمجووب هکریدیراش روند هیزوو هخالغوا قج هوا ناب شفلوب |

 ی



۸ 

 9 مان یقلخ هال تاکرحکنپس طقتسلا کاست تکسادافزخ_ الا تصنیو |
 روی روند هاست نشود بیام نکرافچ قایهچدنز طقیو ما تادولاوهوتیمانمتش تلا لات |

 جد شنؤم ر درکن قوبو نشود ابوبار جم هنف را خنک ندا کیم یا چ زونه لغو نددباغآ یراقاهتچ
 لقب دوتا قالار ل بو اوب تاما فک هبلخ كغللموق میظع یک طةسم لمززا طقسو رولوا
 ردیضام لعفدکیدیاذقانستلنصارکهدننزو لقا مطقاتا» یوناما تب ياهطقسمو لع زا طقساذه |
 لات زد شا تادووشوم هدر فک تل غاغا خرا نا قىلقان الاقب رد هنسانعم ۍادشود |

 هجا طقسا ت طس الاب ندونبسانعم تمروشود لوشود مامان ناویخبراسوا نوتاخو هبقوا ادا هدننه هطقسا

 طوقس نعمت وهم عهد طعقَسا لا قير وتلا انتساب هدنعقوم د نطق نانلوارکن ومار غل ەتو اذا
 ند هکر مدآرواپفآطخاام یا هلک ی طقسا امو لک طقس اا لاق ردل ھت ہنشانع كل !اطخوهلزهدنمالکو هدف |
 | بوشرودهنصوصخ كلبارابهظ) بی متری رل نیکیتا زار اعضا دوخت هنب:روادصزوسنالبارب دوخاناطجخو هل زن |
 طقسا) هدنج ام ےب وا بلک وا طنعف طقسب نام هلباماذارنافتتسا لاغر ردا ختنہ دانم قلابج |
 نوید هنالوا داغ كئزوشود دلو مامان طامسلا) روید هناویجو هبوتاس نروشود وشود ماقان هدنن زو نسحم |

 نیب وږوتلواقالطا هن وطر سلوم دووغا رق ناغا ن دک کو هنس انه رونی نالا هزاټ هلم كنف طقسا
 | یا نم طفاش نبانلاز مق سوه ل اقپ یک ق اسروئلوا قالطا هکر اتحا قو هیافورفنایلو ا دوق عمن دنا ةر اخ ئاتلا |
 ءان انة لع دعق لاق ووتل او! قالطا هنس هيجان كغجالا 1و کرده سسک ك نب عطعسا13 ینا ۱ ا ا

 هنتراچوا كلنولب پاس اطقنو محبان یاهطقسب اراطلا قف لاقت رونلوا قالطا داف هات |
 جیب ف راب یا اپ طف باص | تخ را لان رونن وکی ک شو دری وقر اص نایقفا ہکرونلو !قالظا اش رلکتاو |
 نۈچعيدلوا لوزتو طوفسرادم نوتلوا قالطا هتسدانق لشوق یدول هدسننزو باک (طاقسلار املیذو اهیدْیه ۱
 نالیزتوکهرخآ لندن وای ک ایر و و یالطا ها دنا نالواقلو هدشاکومالکود دیاننحو |
 كوفنلع هتس نم هلزو «معروشید هکجتراوسو رو لو یالطاهنخروقافرخ نالیکو ی ربات مک هامرخ | ۱
 هطقسخیبیهواذآ و نزاع یا مطا هلم عقو لاتفی ردها ەر یشیکیآ دوخ اب ندعچ ندیم اس هلن ول ۱

 لایق ونبذ هش ناسا طاس نده تا تا دفیتسو طا قس هنمقو لا نجما ۱
 ند ظا | نیا رونلو|قالطا ieee ها دا نزن ازت

 وضو دلاور ام
 ۱ لز نالوا ماو هنتباکوب کو هتل ابسحلو .هشدونیااع اقسم

EE Fj ART retaلاو چنو دات  | 
 يىا ںوناوار متی چکا کروند هرکی جام خا مرکو وتوکآ اد هدینزو نزف
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 كلبا ذخا اشف ۳۳ هتیبج,یربخرب یا 1 هدنعام :جوسوا دم |

 حيز ی را ارج هد لپ تمازآ مج لما (عقاونیا) ابلغ زلیلق زن شان امت لات شیت د هلام
 ین ندراقرط لوا تم کت همای رونلوا قالطا 4 ذاق ناديا دو را هت هک هما ندبابتو ناتج توما
 هکدونلو ایقالطا هيل لوش هدینزو یاجس .(طاسعپاو): :هدننزوا دش [ظتابعسلا) "یدنلواقالطا نوعشیدلوا
 | لابقب : هلواررآ بولوپ ز دقن دوهنسهسک یب نالی نوا لوق حوا ندن هسک بو نیست غیدزوا
 بی سضلا عطتبقی وا ضرالا اذوب نحب اه مطب و ةي رضلاءاد م طقب ناك[ ذا طاقسو ط ا ةس فاس
 يا دا هدنلحاسرزخ زج و ن دیدآ هایلب وز هدرا ربع لحابپهدننزو ادعقم (طقسم) لهدا تلا لصدو

 بن کاور هد نوطالغل(نویالتس) .زییدآ دا دز هاب هلامصپ و ولی كاتت |



 ,زبهمو مدانارب زر دشا یار سفت هد هلثمادنیدب هدنس«داهدب فلوفو رد شلوار بغت هللاطوقتسا ناڊنا٬ هرکضذادقدنلوآ

 تزضؤا پنعلا رص ء نم ب تیطلا اوهو طنفسالا هاقس هاني لا قیا ردیمور یظفل طدفتسا هکر رر حراشا ردهتساتشعم |

 لات ردا عتسمهنسانعم كلی میو رخ ندننراف یمانادلوو عقواذا لوالابابلانع اطقسمو انتطوقس ۶ ا ا

 | هد هروب نم تلاحب هلتغلوایرالعف قمردشوغوا یترللاو قعاتسف هرزوا:ئرزللارا هک نالواربتمو مدانو# طاع

 ۱ | کرو ردشلبا تأرق هلیلاونع طقسب قره ذم رم هلع یا نباو ییدناوا لامعتسا هد هروب نم تلاح هاخوا یناسعفا ||

 ف

 ۱ هذلوم یا 4 هن الف هدلبهیسار طقفسم لاسف رولا: :یقالنطاهربیکنذلاذل وت كمدارب (نمآ زا طبق نم)لول یاد هرب ا

 | طاقساندنزظنف كسان یالف شی اوشالنم روند هش نالوا صا ۱ هکمزوشودنآ هنیسنوم هاا زو هل ( هطقس )|
 رسم

۱ 

> 
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 داون ند هبرشا لوس لغ ېک تلدم هلوا شفلوا جزم بیط ضعباک | هکر و هنس هرهش مزوا لوش |
 اهنروط هلکم ما نوروط نمی طفست یترانلواطخیلغ نعي نزن كن ارلب کا ار رزرو دا هدفطلا كب كب 3۹

 [لضللا بیط هکر دذوخ ام ندنظفل طفش لوق لعردقج هلو أون طنفسا هکرولات الا ناخ وایت

 | لاقبّرو هنیسانعم لمشود هد تنزو بلطم طق ال اوز هد و دوعف (طوفتتلا) نما لعاو | ةب شالا ن

 ۱ ه رقدضوطولو او هکددیومشخ هکر دج راشردلکد اج كغ دداولاعقو ه دنوب و خر اقا همت | نطب نسدلولا طقس |

 نسانعم قص+یترارح كاوه وروتبد:دلولا عقو هسرغوط یریدوک او روت ددلولاظقس
 علقا ادا اعا اان لوقت زولوا نددادضا هلغلوا لمعیسههندنشانعم قلوا نک.امساوه" "رخو لزب بو لضاادا ۱

 ردلمعتسم هنسانعم قغوق هلحشرب و واط ااا همالک نطق لاقت ر دلل تس ےن اتام ياا ملم هدنمالکهبکرب و و

 .هلبس هی لوپن زرد هد یفاطقساو هدب یقطقسهسلو ارد اصابطخق هلند سکر واولزنانا یلا موقلاظ قس لوقت
 1 |۱۱ اوز دقت اومدن

 ۱ دننک ی زدق هوا لزانیم دم یکت ی ]| وی عمدی ف طفسالو ةاو هدع رک ظن یراسعوبو ودشوا ناییعتسا ۱
 و مس انار نقد یرمشزوز لو هلغلوا م زالظتقلاربز وشمالا .عاستسا

 ۱ لازم وقت دی توانا میت لایت ند دام
 ۱ ءا نٰلعف طفس لَ لوعقمل بم لعفو توللوا قذح لعاف هدعب تولوا مهیا یهسوق طقس
 ۱ تم هلتغلو | نکم هدارا یتقیقحو بولو انا مدان اول ردنزاسبعنددب ضعک د لاف طقس ر دلو ادنسم
 باهنیهلغلوا هدنکبسیهیدیاین نضعل غقوروک اک کا کر شبا ته ەن لعاسفلل بم عقیجملاوباو ردشلوا
 ۱ ننه هرامتسا دا ریست هلیتراسبع ممسقناو عج موافق یا میدی قمدنلا طعس جا چت زو زدشلوا ندهبانک

 ۱ هیت هنتلاح كنهنس نالوا دوحوم دن مبنا قول لاک نایت تکا هدر و سفن انردنبلف

 چچ مدو نو نلوم براطسکجیاو قیرس ایزی قمردغوغو یک
 | هدنعارصم × ید ناهن تطتسهوشنو 3 وبشاەكەتروناواداراهدناونعىد فت طقس ندنفرط ملکتمروکن فرم
 ۱ زونلوا دارا هدهلبناونع ید یف طقسرسعخالباضعب نوا هطفاحم نذرثکر زت یرو زملثمو ردشلوادراو

 ۱ | ژرونلوذنفلامولموالومهرزوازوک ذ ذم هجورلنو و رونلوا الا هل رلناونع لد ین طقسو ادب ف تطقس هبطاحتو
 ۱ راشعایی و هیامورفو ید نایلوا دودعم ندن ابتفرابخ طقاسو زدرافصو هدشنزو رونص( طوقسلاو)(طقاسنلا ۱

 | طقالنطقاح نطق سراب رع هکر یذحرابت نابتفلارایخقدعبال ناک ااذبقاس لر لافتزوناوا قالشطاهیسک
 | رونلوا قالظا هینکندیارخ نماد ندیسان طبقانو اروند لوک کشلوادازآعقالویم لوک ك طقام طقاسزا بد
 ۱ كچ شود ردراناکم مسا هدننزو لازم طقم و ةابنزوذعقم طا6 1ا):سانلا نعرضت اتیا طقاس نالف لاسقب

 زونلواقالطا هتیدانف كشوف یاس طااذچ ةو و ونبذ هاب نیل مچ تّولپسک قیم جو قزاک/كغلموق لر طفسمو

 بزلیکود فدرال هت درا نزب یون رب هدننزولعاعت افت (طفاسلا) ل اربد ساتل نبعا نم هلدطفماذش هدر كحد ر دعاة کیا

 يلادج (طاقبلاو) ةدننزو هلجافم(ةطقااسملا) هطوقس عب اتتاذا يشل طقاسف لاشب رد هنسانعم كشود |
 هطافسا ماتوا هطقسأ دا اطافسوّهطقاسههطق اسلاقن رد هنس انعمکامروشودیب رد دوخا كمروشود هدنشزو ۱

 | واني ابو ابریشم هال اطاتساو دع)ا سر فلا طة اس لا نشر از دل سچ هشام تاکید كاشوکوو شاور نق تاو
 متری وش بط اخخ هدعب نود ثوکس بطاخ نکرلب وسی الکو ملکنم هکر دلمعتسم ہنس انعم كاا هلاکم ی |

 دجح اولا ندب ناب رخ لا لع لک نم طقساذا ثیدلا الف نالفطةاسلا تب ردت رابعندکا: ا انساوتوکش
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Eجابه نیسو شدم الم ك لغو باشب منهن اد اطاهدتیقانطااتزردالعا نان لازم بادل بن <نک سی  
 ماسر هدنس هام که وهاطخ يلوق ارانب د رداننطخ طارز هبافضح یازو ردهلدبم ندنپم

 لوقت نوه دلو ملبن ئاخ روند ڈیم ذولا هدننزو یی ز طب نیسلاو) هلنتعقفو ۸نتسک ارج دنا
 grey موس توس زو البت هات تاج وب جور أ
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 ظا سلاو) هد بو جوجاجع (طعرتسلاو) هدو طالع (فیماسااو) هدسنزو قتفح (لیمملاو) هلن
 اةلظمو رونی دهند هرې نوی یراقدواصیولطتارتش ط و رمو رود ههو د كکرا ولم رک نوژوا هدننزو ل بتز |
 او لات a e AR ةلوارولب راض هتسنراک | هکروتید هنیب هلوقمنمالب و ملکللوش ۱

 طلا نیلجرا لنوطلا یا طس لج لا نقيا روسنید همدآ نوزوایراقال (طسالا) نوؤاج هبط یا طاطس یه |
 | كل الا باملا نمابطعتسو دلا مط هنن ل امت راد هش انعم كمر ذکییاود دننور كمدآرب هاینوکس ك تدعو یه لب |
 | کاره (طاصسالاةدخاو ةظعنب هطعتب لاف رمان هبننزو هدعق (ةطعسلار هفناهلخدااذا لوالاو |[

 ۱ رانا قملخ اقا ةدحوفطاعاواطانجشا هتل ءاو لا طعسا لقب رد هط اعا معاند هشام طعس هلیرشک* ۱
 | العدظبلا لات نیل ننبانغم يللبا ناعما منشی باد ازكى د هدهنفنو ثبت نیهنسنرب همدآربو |

 فنا ق هب هتفطاذا جزا هظعسا لاتزال تسي هناا نەم قەناس قاززم هننوزب تانهسکراو هم اهفاق علاباذا ۱
 هدو روض [طوعتبلا) طعس اف ءاودلا هنس! لاسعب دهنبسانعپ كمكچاوذ هور هدننزو لاعتفا انس

 ۱ تماما یوتاب لاقت طعتسل یدسلا ٍءاو ايلا وهو.طوعسلا كعیلع لوقت نود |هباود ئ

 | یی وا صخر هلغلوا طوعس فن سای دکل هر الاخ الاخ لیپ هطتساو ءآودلا نرش مالتا هبا هنا
 نووخلوش «دتتنزو بیم[ طعتل او )هلي لمة ڭنيغۈ ك يق طه 1ا) ندلکد ند مدان ق ج هدرا ق نۆ لرازاکنا
 زان وودان کردن دلم نالک لم لّوانزو رارکوب هنووب هلکنإ پویق یوا نور اک | هکر ون تیداافرظ یاراکهند
 تازش دزو ریما طبع بلا) فنالاق هتم ضي و دض له گاموهو ,طعسلاو عسل این ءاودسلا لعحا؛لوفت

 ۱ ار ئاش ره لوق ی عنونساوا تا هلو لو او لر رونی د هل هار سوخو هنسانعهرمنطا ىدردزونىد هنسوظژوط
 ۱ | اللا ناه دربي خم دل هننهد و ادرفج نهی زونویمت یر وغرس کدو هندی هنښیط

 | نادار یدو هد
 | فول قوة ىل وئ یاهقا ادق وادا اتال 0 لک نشا ۱۹ لات چیت تهفشو هننکلبت

 1 | كنافو نس (طقسلا) هفناق لجدفتقانلا لود خشاذا عملا ظعستسا لاب ردمتسانم كمكج هر ۱

 ۱ یو ھ ر طوس ثنو :OR تدسو هلس هدیکرت دف ظوب هبش هنت دونات هلاوج لیفت

 | ژددنس ات جمیمراکوا ینموج هبارخ هدننزو لیعفت (طیفسللا )وند هاوب وهغوبق نالوا هژژوایشب ود ثلتلابو ۱
 | لر لافی زونید همجآ تنبط هزربک اب وع رکو ی ؛هدننزو ریما طرفا ةقطالو دیلصر انا هنجو طة لاب |
 | دولوا نددا دضا هلکع دیسک نابلواقشخو ردقالصا قانا و هنانورذو ینهمنیننلا بیطلایا طقس

 ههافس 4 ةظاس سل )روند هنخروقامرخ نالبكو د ندنباشآ نکدآ لب ونهو هاردقال ل ذىا لر لاش
 سماننطا بابلا نم ةطافس لسجر را طفس لاقب ردهطسانعم قلوا تنبطو سفن هریک او دزهآوختمدآرب ةددبتتزو
 ردبهت لعفوب واهیطااعیاتانع سفنلا طفس اهو:ننشنلا طیفسوهلاقن و هطیفس هست لاقواخظیفس ناکاذا
 ةر :[ ناک هل نوکس كنافوآ یضفكنبش (طس ) هنسانچم تنبلا عانیتم زود هنسایشاوا هدننرو هام( ةطاتفسلا

 بی زااطفسو رو دنقلا طفطسو ءاقرعلاذعذسو جرج قا طغس هلجیزا زی زلیسا زاهرق دعت قزفلوا فایلطم |
 هش درک طافسو. طیاش الفقو تات ارت نیا غنا وپ لا لس! نیت دو ایفا طفتو قل رز طفشو
 هدتشهکنآوارنصم ىلا طفسو ایهنطفسو | هر سا طة سوا # نیشر طو موديم طةسو ناشیلقطفسو
 مچا هلبج یهتسننالوا مةلا هدنننزو لاسعتفا ( طا طافتسالا) رد هیرق ئد نوا یعومچ: نکرد هنر قروب

 هةن شلبا هدف تیس هدفنزو یظعم ل ؛طقسلا ) ۰ هفتشا اذا ءىثلا طقتسا لاب رد نساهم

 (۰ چنو رامكا كنانو کر ریه (طتفسالا) طفسلاکهننریاسآ زا طذسم لجل قني لولینید

  ۷ سا
۰ 
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 یو
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 7 ET هو تان وار مس هام مع لب ۳ :اسهنعی دناذا

 :هکعجوکه لقفالوا دونشوخویضار لا تعاشر هدتشنزو كعقم ) سلاو هدیشزو لبح (طنحمل او

 بونجوک اشا ندب رقوب لبس قمالاوادونشوخ ت توغکب ندنینرهلراکهلخلوا مزاتسمیضخ تلا وب زوشد
 ۱ دون شوختو یضاز هز زواروکذ م هو هلت تف نعنع رد نطحخ ندنموهمفم تارضغرونلوا لایسعتسا هدنشلراط

 | هیلع طخ لاق دل عتس ید هدنهاسنعم قلاراط افلطمو ردهنسا-نعم قلراط هبونحوکه سه قماتلوا
 ۱ :هضرپ لذا هطنخست لاق ردهتسانم طس هدننرو لتقف (زهعسبلا) بتن ضا ادا ازا باا ناھ

 ی کر سرم هجنکاخ طحت لاپ دش انە» ك ەروك وخان بوی قهتسلزتو تضفتق
 | دنسب طول ا) اغقوم ةن مق و هلقتسااذا ةاطنطع دخت لانمي نداهنسانعم قلوانونمرغ تویسشزآ |[ . ۰

 ۱ واج وفلل سکه .تكنهرمه (طاتجحمالا) هو کمی طوعمهرما لاقب نشد هلوبقسانرما ناسیعلوا دونشخو
 | رو ذوات نالوا و وسو هدرخ هد ینو هجرحدم (ٌهطب سل [) هیضقاذا هلطمالاقب ندهنسانعه قملراط
 لولا ءار لع هتحطملا تدعبرنس لاقي :ردهتسانعم ەن انعم قلواوب وسو ةدرخ نواق هدنزو هحرحد (ةطد سل ا]

 ۱ هطرس لار ژددنساتعم قعولناقت د (ناطرتسلاو) هد تزو ظّرش(طرسلا) الوط* هدد تراصاذا

 ۱ یافت( تالار :ةدننزو لات عتفا/(طارتسالا) هعلتز ادا غبالاو لوالاباسبا نماناتطرسو اطرس هطرسو
 ما هدشزو لاعفنا ,(طارستال) .هعلتااذا ها ر ةطّرسا لاق یو هدراناوب هدننزو

 0 :ومسل) المساریشراساذا:هقلحیف ماعطلاظ الاغا ژد هسا نغم كمك نوک هلبنلوهس بویعلیا هدزخوب

 هز نگڭ ذس (طاوزساا)ںو شید هغلترغو كب هک مانعظ هدزغو هنوز ( ابرسلاو) هدیزو دعقم

 و _ندهمدا لوك یخدو لپ سکس یا لوک یا طاو رثنلمجز لقب, روند هیتسک ناتهشاو لوک |
 هو ییذزمنوخ ام ندنس هدام طرش هل تس فد انن تایم اتلاف ردا باتس ید دنا ےق ینو الوم هخرک

 ل لکھی حر لا 3 دروهلشد هتسکر وتو هوا صوت توپ :ودشابا میر در ید هدارو بم

 ی ژسزهدنوذو لركوب "تباغبهنناتموب دون هك لوكا لاتتقتوب م هدنشزو نبارغ (یطازسسلا |
 تناشبیطارنشو ةد دنیا یزلطاییطاربس سرف لایفتردناعالشآ یکمرکس هک ایوکر وناوا قالتتطا«یرطا
 ی "ارس فیسلاقن هدننزو بارغزونیدآ ید طار هک قن رونلوآ قالطا هلق نیکنک"
 | برس ال46 لا هتموت دنا کر وند هخه ون هراز اهو نحف كند اشم ءارو یعضكنبس میطیترتیلآ
 هتطراج هغ ا لاب هد هدکدلنا هل انلطم یحاسض نتد بودبا علب یذ دان رم ءاتضقلاو

 عمود براتی ضو طل ةا د دشنو هدهلتیناونع طب رض ءایضقلاو .ظو رس فتخالاو دوو

 اوذپ وراد داهل تابع نابل ءاضلاو هلن ل مین ءاطب سضو اطلس قز هلو ا دو دمو قم و موعضمو "ی هدشنزو
 لوا ر دعوت یفرطزت كغ نوک یوکه لکعر وب ناب تای دما از وناج نانلوازتخت مکن هلنیتف (نیاسطرمم)

 رعایت ول لوک را باقزتسیالقرب ر درک جنم زار دی کنیم کرد گز ناطرسیر رولواع" ونیکیا
 | اوبد تلک ی ریش هرکضن دک دن لنادطلخت دل هابطنح و ؤو فبصن دوخ اب تارشدوخا وص ییلاقشوم وا تودبا
 | نو نوش غاب فان قیلعتهالو التسمهضیاجن ین زوکو ردعفنلا میفع نوجا عفذ نیس تک نشه
 فا تس از ردسخ اداب دیک دکب :ندیرح نالتطرمتس نمف او رددّیفم ق لمنیحتامآ نلنکود
 FES ناطر تو واوا نآ قنا تنفر وا زا لاخاا هنافونو هزامنرلس قورس نولو نیسم

 زده: كدسنوکن دناو E2 "ندیجسا كاش شرب زولوا ضرام هنندب تاناسناو ردعار ر کوا ||

 عهد بول خاص ندیا روهظ ربط قتسارفو یزبرق ذنش هنژاقابا کتب هدنرزوا توپی كار هدیک تودیاروهظ
 س رانه سو رذیازای" نوعا قمالو اهدا ز ناسمهءایبطا زدادوسقرتحش یتس هلو ادیما قلق خس هدشسلوا
 قالتلناهآهدنودو رکو ب تاب ودرذنود و ینغذرظ هلفتروف تولوا ادب هدنن فک ءاراوط هکر وند هنتلع

 | مطلآاطسلجرلاش روم ادوار ەلوب نەملو یرظنادندشلایا ناظرمسسرو ویزا

 یعدوب ەداشنزۇ اور" (ظرسلا) نوتشد همدآ نادوب ئرا ورا یر هل خوب رنک ك نيس ( طی [) م

 هکروشید لوا قحا لوف دلو اق طعهاب رنک نش طازنسلا) روش د همدا ناذو كوس یهملو ال م

 یدنلوا قالطا ةلکمک واوا نثاغ یکی نبدلوا باغ كن منل هدزآیکااس كاوپلواروناو رغت ها زها
 | ساوا هلقتسم تول اژزوآ نوک م بجو طارسم کاو لیشوا کا ظا ارن فرق لاتش

 نکل



 ط
۰۷۷ 

 كدا لک بس نعتسلا) مسن او رک اذا سماخلا بابلانم ةطاعس طلا طاس E le قلوا

 طو هدلودلویا هطیسوه لاقت نوععیدلوا یدادتمارادم كنعورف رونلواریبعت نوروط هکر وتیدهنیدلو دلو
 ندودنس هاشم لیععسایب لئابق قخسا ى طابسا ردهدنلزمم یسهلیسق كن رعردطاسا یعجج روند هنس هژبقدوهم

 ناشد انو ردلکد ریت ردا دن یظفلاطابساهداروب اعا اطاتسا هرشع سنا هرمشع ینا | یهاذع طقو یامت هلوقهنمو

 دیلعذعقاو هم الاو هعالا ییععقاووهف را نم عي مالانم* هم ایا انتسنح نلحق قحا نم طاسالانمذ نم طب

 زونه لوق لع ردهنسانعم كمروشود م ابعاث یندلو نالوا هدننراو یسهلوقم نوبقو هقان هدننزو لیعفت (طیسللا

 تفلالدا هاو ةقانلا تطیس لاش ردهنسانعم كمروشود نزسعلواریذبتروص عا نیو رهاط یقلخ ۱

 ویو هپهقان نروشود هرزواروك عهجو نیس رواپهدننزو ثح (طّبسلا) هقلخ نینسینآ لبقوا مامتيغلاهدلو
 شلرواواق :رفتکساذالج رااطبس الاغ رد هنسانعنتلبا توکسیشانندوقروف هل رسک ةرمه (طابسالا)روئید

 موی زوکو دتماو اهم قصلاذا ضورالاب لجراطبسا لاق ردهنسانعم لمس بونازوا بوشپ ایر ندنبدشهسک ||
 : قلنا دانو تالورامب هکر دهتنمانعم كلبا لهاجتو یب ات ندصوصخرو نْطعاذا همون طنسا لاتقب ردهسابعم

 A ر .وشردهنشانعم .قفایبونازوا بۈشود ندقلناوتانو !فعضو هنع قاغتاذارمالا نع طنا لاقرز یکی زی

 هلق كناب و كنس (تنالطبتیلا) )كر نارد ل عقوو طا ذا لج لا ط اسا لانش هیلوارداق هفمادلخ

 هنیشنو هنفطوایربکولناو توش (طاباسلا) زدی الطا E یکه ناب ز زونیددنکشترغآ
 طاباسل (فتدعق لوقت رولکتاطابابتو طاوسیعمج هلو اراک ل وب :نادنتل او بولیناهنغلارا, كز هنا یکیا هکر وتید
 نوجماناویشون هدنیهکاوا ننادیو. ردیدآ هدلبرب هدرهنلا ۶ا وام طاناسو تب رطاب ون نب نادنیب ةفيقسوهو

 ظاباس ماج نم عرفا 40 للا هنموا ردشیبا اترا ماا سالب هکر دنا رام دابا سالب ردیدآ عضومر شاپاب
 ةسنارکی ناجا بودپا تماس هدرفس ئاننا هاورشوا هعفد رب یدبازاو ماچ هدازوا هکر دلوقم
 راضعب و یدلوا لثم برس هاخوا خراف ندنلنجب بس و اکی بم هنغیدلو|یرتندج ا بتج او قف:للو ره ظم
 بو دیا تمان هج من ادررب هبیس هرب و هدنزوماترفو هان دا تا تاج ندرکع ناب ارضا هنی روا هکبدید

 ِبلاطبهدنمابنا لشو لوا یدیارولاف شوی وا بویمارغوا هسنکرب هته ییاو رب هک یدیاژو لوا تقوو
 تیاتبخ# ادام كنت هدلاو ئلر هدیکیدیاردبا تما .دورهخ هرشطاتس هدلاو نوجا قماسوا مالعهلتممت

 7 وتیدهنسهضراع ا اجهدننزو ماطق .(طاتبس) یدلوا لثم برض نیخلوا توف ءا نوکر غلا ماتی د نالوا

 | مآدقم ندر زار هش ندهیمور روهش هدشنزوبارع (طاتبس) حادا الوعل ا ءا ىلع چرا طاس لاشو

 فریصنعرخ هلتیلعو هم رولوا خد فرصنمردفرطنمرغ و و. ندفرا تعما ہرا دم نیش هک دیخوا كرا نالوا
 نوش کلی دنروپس بمص كنبس (طا سلا )دولوان دن مج و فارمن اراک رک طلو بەي اوھ اتر ولا
 ]| (هیطست) راذندلاجر ءاضسا هدننزو ریز (یبسو) هيف كلاب (نسجاش) مساك یا موقلا یاس یلابلالیف

 یرادقرهكنراتضح مالنسلا اعوان لغ ویو اترکن یک دمآ هل ن دلا سا سلب وای زو ھو
 نیعساب هلیدیدشن كمالو یزپسکن يجو تكننس(ط بجسلا) سیما !كنباووناضأ زد: هنو کرت( وباقل زادها

 یتروا هززوا.یراچدوه ناوسن هک ونیدهبهدرب هنوکرب :شجاوا چ ]نایک ی یک اشو روخنپ ہک کچ ینااکدید
 هاجس هدانژنون .(طالچسلا) ںولوا ہدنلکش ماخ یشقنوکں وید بد هينا تې شةلمول)و درن دتر ناک لوف لع زدی

 كنپس (ططاحبلاو) لوكس اندام یا یخ كنس ( طعم | ) زدی دآ ی لاچچو شوخ نوکر رذیدآع
 هزیعبلاش ردهنسابنعمقلزخوب كاج هدنننزوبلطم يعجل اور هلبصقف كنس ( ةیطاصساو) لی
 نرخ بو زوسط هرغوبهنسنربو .a هحذاذاثلاملا تامل ه [ت طعم هو دطاطو تطاطخلو ا طخ
 بارشا طس لاعب ردهنسانعم قعافوص ه هبارشو .ةصخا اداالف مامط لامس لالش! ردهنسانعم خاش

 هاتف را ادا لعملا طعس لاعب ردهنسانع» كمرویلاص هخ هل همانا هنا .یغالغواو ی یزوقو ءاسلانهلتفاذا

 لوقت روئلوا قالطا هرغوب زولوا ناکمرمس و یدنلوازکد کمدی ردود دصم هدتنزو دم, (نمعسلا) هم اعم
 عاطراب ایقلوب هایسراب هر هردراب هب فر هدشزو لاغیق (طاصس) هقلپ هعلج یا هطعس ین" یجشلا لم هتک

 هدنزو لاعفنا طا سالار روید هبورشع شما او ص نوت (طوعسا) ردا كضراربدونخاب یسهلق

 جافاو اط صلعااذا نوم ء نا زمیحسنا لاقي رداهنساننع میشود هزب نوشویسندلا نیک نویاصهتسنوپ

 اهرفو بم نمد طعسلا لاش ندهنتسأنعم۱ كما بونلاص ¿ن ندرب بويعا قر هنوط هلبا لا ندنس هلوقمماطو
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aTسس یخ  

 . ناچ کرده شمانعم هطنار «(ةطبارلا)>ندرا هبا دک ترا ا تن ةط زو هبنمتنب هم طی رو ندیدآ عضوفرپ
 ۱ هارو رد هلا هداخحوم ىاؤب دوخاثراسطا تش هطداوو هللادغ تن هطرازو نایشهستش هطبارو ردزوک ذم 1

 ردشلیا اطخ ییسیدنکه لکم د زداطخ هطبار هلفلاو رد هطب رهدناوسن یاسا دی رد یاو درزا نا یح تن[
 تو دل اغوجت ی هط امنو اغوخ هدالننزو تاک هلناهزمه (طاندرا) هما ی الا لس ضف .مالالا ینوعنوا راز

 0 | هربادوفد؛طانزو هالسعاو ,طفللا نمركآ اذا تلاشلا بابلا نماطائز لجلال طز لابقن ر ردهنسانعم ققرابق ۱

 .. | ددهنسیانعم قمزغاب ییعنقزاف هدننزو طیر/ طب او) هدننزو طبر (ذعب حد لا) روستید هتنراقارقنحنو هنپ رللوب |
 | کر دیفدارمو هدضنزو هناطبس ههنتعتف ( ةناطب :را) حاصاذا یناشلابابلا نم اطیبزو اتطبز طبلاطبز لاقي |
 ۱ یاحو یم ك ناز (ل (لولحزلا) نازرواهحرعم تو روفوا هلبراز هلبرلزغاندنا توبانقلاوت رد نیوف ر ويشتد نک

 لیدق (هطبرخزلاو) هد ښو جزیز هلبا هجم اخ ( طرخزلا) روسنید هیسک سبسخو قیا هلییوکس كلم ۱
 ردیدآ.تابنرب طدرخزو طرخزو زونید هکو مسو هرایلاس ناقا ندنرانورب و ندنززغآ كنعس نوبقو هود هدشزو
 هدنزو طول>ز (طرلخ را )مره نسمیا طورخز لججلاقی روند هلمودكکرا جوق هل تا (طورح زا
 لافتودهتشاتجم قوب هدننزو طرف (طرزلا) ردقلوا هلا هلم یاح نالوا باوصدوخا قدنلوارک ذ دن
 | ذو تداولا كر دخل هدیظفل ظازمس هل سسک ك ياز «طارزا) اسهعلت ادا ینانلا باسلا نه ا طزز ةمعللا طرز طرز
 | ك سراف مج ردیدنه ظفل هک ظفل هکر دس نعمت ج ردیمسا یزد اطر ندنفلخدنه هند دشت ناانیطوف ی كاز (طرار

 ۱ | هدننزو اطذا دلت (طزالا) کیو موز روشد یظز هدندرفمیدیا لا حف یک یصا نالوا سابق هلق

 | یوتنصیا طزا لجرلاقب رود هبسک نالوا قرصوزود بویلوا یرموبینا كنیزوب و :یدنلوارکد هکر دیفدارمو
 | لوالا بابلا نم اطژ بابذلا طز لاتقا رد هنسانعم قءهدرزو لنس هلق كناز ( زر ) زونیذ ةب ةسوكو هحولا
 | هقنخاذاثلافل بالا نم اطعز هطعز لاسقیر هنتسانعمقاغوب هلنوکسكنیعو ضف ناز (طعرا) تّوصاذا
 | طناز یوم لاش روشد همولوا نشی بازم( طعازا) تّوصاذا ناجا طعز لاقیردهنشانعم قمزیک | كشاو
 ۱ یشماذا قابلا املا نع اضاز ر لج را طلز لاق ردهنسانع«كعر ويك اج هدنزو طلخ ( الا زلا) ینو دیا

 || ندیکپوکمدرب ندزاغوب بولوا قص یک عا ندماعط یساوقمهدیضع هدننزو هنیهج (فطیلرا) اعب سس
 ۱ ارونیدمترولعرودوب وز زنند هني زك كمدآ ینبسدننزو هی ذک هلی لمالو كاز( طنز )زد ەد لومو و زونیدهب هتل

 طالاذهام لاق ردهنسانعم ماسزو تک هلی سک ناز طنزا)ردنقوبیربغ نذهلکیکیاوب"هدروک هدروکذ م نزوو
 ةطوهزلا) اوجسازتافآ مولا طناز لاسم ردهنعانعع قالق هجنازم بوشقض هدننزو لعافت (طنا لا) مازا یا
 | هیرمسک كياز (طویهز) امتظعاذا تیم ظوهز لا ردهننماتعم قمردلاق كس نو هدشنزو هحرحد

 ردعضومر هدشنزو بارغ,(طاوز)ردقلوا هاب | هبجم لاذ نالوا تاوص دوخ ندیدآ عضصومرب هدشزو نوبدک

 هفینچولا عظعاماماهدسننزو ییلس /یطوز)ردیدآ هدسلب رب هدننیبهرصب هلباطساو هدشزو یراکس (یطاوز)
 زدونسانعم قدردلاقكویب ینیهمعل هدننزو لیعفت طی و رلا) دیس یرادخ "كنت راترضحتهنع لات هللا تسر

 | لاسقتودتسانعت قمرقیح هدننزو باک (طاب لاو) هدننننزو طبخ (ظد راز ةصللا مظعاذا لج لاط وز لاتش
 | دەن سیو بگو زەب هطا سو اغوغ هاب ریربطاب ز لوق لی حاضاذا اطابزو اطر طیزپ لجرا طاز
 [ طتسلا) ن ت ف «حایصیا طانژ لعیر لاقب روسنیذ هت هادا ناتخ رغا هدلاقنزو یا دش (ظات را

 ۱ ETSIN نرخ ہا یزو فک «(طامتلاوا "دلنیتفو 4 نوکس كاو یف كننش

 1 قحا لا هکر وئلوا راک نددرم اوحنو مرک نیل بس زک ذیساکر ولوا رذضم طنسو دع ر غیا ز ترس و طو

 | اتضعاو نوز ونو ةداشک یادف یکی پسوآزن ملتا طسو "ین دنیا ؛نیدبلا طبس لحو لاسش زونلوارخت

 ۱ ڭتاغاب هیمزودرب نسل آ ظ ہہو تفطا قلا ما "بلا اخ ئا مسلنا طبس طش مالخ لانقب زولوا هیاک نالوانوغب وا ییادناو

 ۱ هدیززو دوم (طوبساو) هلبعقف (طعملاو) هنتثزو طب ر بسا سیا طنش رطم لاق زوناوا قالطا هرومب
 لا ردهتتسانه قلو ا زود بوئلوا قجزویق خاص هدننزو همازک (نطاسسلاو) هدنزو هنوع(ةطوبسلاو)
 لفظ دن مبااو سفاطاتاشلانم ٌهظاسو ٌهطوسو اظوسو :اطنسو ایتطنس ط تو رعشلا طبس

 یفادنلاد بواوار یو کو رادیسهدن ڑک ك ذغالتواراوطزولواهبش هاب راد قابنرونبد دننهزاتتلتتوا قادعب

 ۱ فتك (طیسلا) دحاو اهلصاو هتک ناصف ام ق ناک اذا طبس زس: لانش روید ذحابغآ نالوا ناوارفوروک |
 ناوارف روم هدننزو ةا طاسلا لنوطیا طاس لج ر لاشروللوا قالظا ةمذآ ول ول نوزوآ هدننزو

 ےس

 قلوا
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 هجالآ هبارلکتب ضاس هلن نوکس كفاقو یم كار (ةطق .2زا)ردیدآ عضومرب هدننزو بازغ اد نیغ دو

 نضاسنب طقن هب وشیداوسوهو هطقرهیف لاش رود هغلقآ نالواهجالا هم ارلکهاتس . لوق ىلع قلا قلهراقنالوا

 ردقنصانعیلوا هدکیرنانلوارکد هذسنرپ هدنزو رارمجا» (طاطیقرالاو) هدننزورارجا (طانطقرالا)دبتکعوا
 | هنوز ینیدچآ یراقاز رب زونهكنب رللاد كنجاغآ ةشنعیرلکدید ع د عو طقرا ناک انا طافراو شنا طةرا لاش

 تیر طاناو فر ما دوعدمقرا لوقت ردن هتس هنس انهم مرولب یراکیتقنرط قنرط ن دنر موخب و هدنراقلا زا |
 ییکعو دوخاب هب هرفنسل هراق نالوا هح الا هلا رکشضاس ندفضو (لعفرالا) رفاطالالثم هر اوعکو هنادیع قّرفسق ۱

 ۱ مانكلاف یدیچیو زونلواقالطا هنویقواهراقولقآو رو او رونلواقالطا هنالبق طقراو ردینومءاطق ررو شد هبهتسشنالوا
 ه] التخ او سروشو هنتفو ردیننوملطقرا (ءاطفرا) نوصهپدلوا قلهچالاكنك هدنسهرهحر دل درعاش

 هلا هروب نم كن هیعش نیدرضح هکر دبقل كنوتاخرب ندنس هلق لالهو ةبتقیا ءاسطقر ےھن دب لاش رونلوا قالطا

 ` || یغانوتیزو ةشقربمیا ءاطفر هحاجد لاین رولوفصو هغواطهبجالا ناو دشلوا او یسهصار

 | ردنداعساو بایعلا هلیس هین رغصم طب رالا) ثب اةرشکلایاءاطقرهدیرت لاقي رولوا فصوهدب برت نالواقوج

 هلبراتمدخ قلزوغالق هدنرات رعه هه نیدم كنیرات بضح مالسلاو ةولصلاهیلع مرکآلوسر طش والا ن هللادبع

 بویازصص دکل یس هلوقم بکرم هظقن هطقن هنس هلوقم بو هدتزو لعفت (ضقلا)دشلوا بافی
 كيو ىف كنار طغرا) ههشوا داده طقن هیلع شش رتاذا هواطفرت لاقي رد هنس انعع قلو | كنب كنب هلك وس
 هيلع نعطو هیاعاذا ناتلا بالا نم ایغفر ذطمر ا كانا عینشدو نعط بویلبیع ییهسکرب هلینوکس
 ردقلوا هطهر نالوا باوصهدن وب دوخا روئتد هنعججو هنغاوروق كنبراح اغآ اعا هشیملویب یسهلوقم طفرع طمرو

 | كنك: بوجاق یکروننص یرغوطهریا و هیمبن روناج یشجو هدننزو طبخ (طب طب راو) هدننزو طوس (ظورآ) هلباه ا
 هغمربا هلبعص كنار (طورلا )اب ذولپ هناک اطبررو اطور طبریو . طور کالا ئش یشحولا طار لاش ردهنساسنعم

 كناسهو حق كنار (طهزا) رذیدآ عضومر ۱ هدنیلدنا هلعص كنار (هطور) رد رحه یسرافدو ردنسا نعم رهن روند

 ظهر هتلینقو هموقیا دطهر مهل ایل ا هنس هلیبقو موق كمدارب هلنیتعف نوعا قلحفرحو هلبئوکس
 لاجر یس هل هکر رود هصانصما نالوانودام ¿ ند دردن نوا لوق ل عر دفنوا ندیدی دوخاب ردقهنوآ ندرفنجوا ۱

 ییجردعج مسا کو مشو موق ییعب ردقو ید رم ند نطق ندعجیسهلک طهروهیلوا تروع هدنراګا تولوا

 تیعچج هدبطهر دم ندننظول طهرا هک ا وک ظبهازاو طهازا رولک طیهاراو طاهراو طهازاو ظهرا
 ندیرد صوص هبا رفا ظ هرو ردیدآ عضومرب و «ودع یا هطهروه لاق رونلوا قالطا میده هل راتصا
 ی نوا قلوا یکم كمنرو یترابناج یکیا كنفرطیغاشا ن دکب وکه کر دیجسا یسهیکر ہدنزرظ ذل زیسلوق

 ۳ سوى شنان هکر وبن هنوکم اخلوشلوق لع لارهکه دیرانوناخ شانہ زدی

 3 نەمل هرو یکه سلاو نا لرد دطهر|یمج رددرفم ید ظاھر لوق یلعهلب مسک تار ردط اهر یعجج

 لاق ردهنس هم ككاو ةيطعاهذخااذا ثلاستلا,بابلا نیم اطهر دعا طهر لاب ردهتسانعم قلا
 تراك لع انشر نوعتجتیاطهروذ ن نک لوقت رونلوا هیاک ندعاغجا هلبا طبهرو ادیدبش لک )یا طهروه
 لا ر زد ەنىبانعم ىا لو ییهیعل هدننز زو لییعفت .(طبهرنلا ):هنسانعم تببلا عاتمرونید هنبابسا توصترخلوا هدننزو
 هلبمص كنات :/طوهلا) ادب ادیدش لک اذآ لجراطهرلاقب ردهنسانعم تم كبك بو يظء اهذخااذا ةمللا زيمر
 هد ژوور ۸ (عهراو) هدننزو ءالیحب (ءاطهژااروضید هسنکندیا کا كيك یاعطو نالآ وین ەل

 هد زو يک یطهرزا) ) هوا دردکرب اینو رمح ن دنا غاربط ییدزاق ہک ونید اھنساوپ ل و لوش نبا شوط برع
 فیت هد هفاتسفا لحم جو هدکم هداحښنزو پارغ (ظاه ھن ردعضومرب لی حت كم (طهارموذ )ودیدآ شوقرب

 ها و هدننزو طعم (طهرلا)ردفضونر هدنسبقرشقشمد (طهارحره) ردیدآ عضومرز صوصخ هنس لبق
 ندتهحول ردى عتب هد ەنى شهلادتفو شفلیرپا هژتسسابنف لوا ردلوءفعیشا ندطمهرت نالوا هما بیتا

 اطاهالا) هیچ يا هچولا طهترم لچز لای رولوا قالطا هچولا طه رم همدآ نالوا نکیشوا بق یتا كنیزوب
 كنان و یف كرار (هطب :(دیطو ززا) نۈغچ ىا طاپنراود نا ل ومت ندلیعتسم هنسابنعم عاعجا دزو لاتقا

 زارون روبزانوتاخا هیلوایرب شکیت هک لوا شمن وقوظ هرزوا د جاو چسب ندنیار هکر ونشید هراج لوش لینوکس
 بهت تجرچ لاق رولکط ایر یّصمجو طیر یسنجمججا هوا نوا ج مالمو هجا یکد بلد لوق یلع

 هدوءونشضزآ هطب د رو ییفرا نبل "لکوا هدحاو هعطقوابجاو € اک هءالم یهو اهتطیر
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 هي :کیدناکارکسع هددحرسو دن رد نهج قتحردهنساتعم 5 ER هنر یر قرلوا

 ا ودعډا هج یلعاویقا یا .اوطبارو اویاصو یلاخن هلوقهنمو یدنلو !قالطا طابر هنتماقا رکسعو
 | ةي رها نع هصنام طاب زا کاذف مالسلاوةالصلا هلعلوقل ءالصلادعب ةالصلارادفتنا هنعو| یخ طابتراو 9
 | تاجردلابعفریو ااسطا 4 , هلاوصعب ام لع کاداالا سو هيلع هللا ص هللا لوسر لاف لا هنع هللا نضر |

 | ةالصلادعب ءالصل اراتسظتتاو دخ اسم ا ىلا ءا طخ ا ةركو هراکلا ىلع ءوضولاغابسا لاق هل لوسراب سراب یلبولاق

 | اا طخو بونذوح ی مش هکرایدروبهباصا نوکرب هنلا لوسر ترضح ینحی طاب زا مکلذف طابا مکلدف
 بودناووضو السا نکیآراویمشنو تجز هدنرلکدتبازا سن یخ درانآ یبا تلال داع الو یو هناجردمفرو

 ۱ | رلیدروس ردطابرران وب هتشیا ندکلباتموادم هغلوا ظتنم EET ددر ۶ تنرکهدجاتسو

 ندیافعو باذعیبحاص هکر دذوخ ًاهنندنساضعمغاب طاب ر هداروب دوخا راند هدنل رب هللا لینش ی دانهبج عب

 1 راوط هژیاه (هطب رلاو) هدننزوربنم (طبرلا)رولوا كمدرديا !عنم ندمرابحو یصاعم دوخاب ردکمیدردیاعنم

 | كزانو یفیط) لوش هبنعب رمو هب تطب رام یا ابتطب رمو اهطب رم هی ادا تعطق لاش روینیذ هغاب یصلعب |

 | راوط را لوټ هد زو دم لعب رل لرز وئ ل ب بو لپ رونکندنر زوا كالا اب کر ونید دننالوف سکوک
 أ

۱ 
| 

 اراد عن نداسدیسفن هکرونلواقالطا هفوسلفو هدهازو هبهار لوش یجدوب (طبا )روند هرب قح هیلغب

 ۱ شسأطاطبار) اندلانع هبفنفلطدقناک اذا طدارو طبب رمیکحو دهازو بهار لاق ؛ یک طیب هلوا شابا طبر ۱

 ۱ | ندنیپمو لوهمالصا هلغلوا شعله کروب هک وکروئنوا قالطا همدآرداسم ورلد بلقلا ؛ یوق شالا طبر رو)

 | زولوا فصو هغولوصولنادیمولوپ طب ارو عاش یا هطیبرو شالا طبارلجر لاقب نلواضراع ناقفخ
 طدار سفنلاش رواواردازوا بودا طبز هنر ,یرب قرازحا هک ایوکرولوا یلقولوص ك, ناو كل. ناوبحو ناسا صعب

 | ةطابر هشاج طبر لاش ددهنیسانعم قلوا بلقلا یوقوربلد هسکرب هدننرو باک (هطابزا) ضیرا عساویا
 ۱ | امم تلعلا ئوق هلبماملاو ضبف تایبثو ربض هنلکوک تك نهسکر لاعتم یادخو هبلق دتشااذا
 هنیفس «فطیبرا) ةيالا مولف لعانطبرو :یابعت هلوقهنمو «اّوقو ربصلا ملایا هبلقیلع هللاطب ر لاق
 هنشاضق هتردنکسا دنا :(طوبیم) هطول مئا هطسز باودو هب اد لامت رود هب هب هب اد نسل ناغبهر رب هدشزو

 هدنیزو لاهتفا اطابسترالا) یدلو ازمدوهشمرلهسک هک" درانا هدهپردنکسا زا رولوارجكپ قلخرد هبرقر

 طار هنحااذا:اس رفلجرلا طیترا لات ردهنساسنعم كمندیاتآ نوا للباكنح هلند هددحرس مدآرب

 مادی طبازاملافب .هلوارروطیند هدنرب هلغما ملا بولیکچزکره هکرولواقالطا هیوص لوش_(طبارزملا]
 قمالربا ندیرب هد ښنزو .دوعق هلرا هثلثدیان (تزارا) ردیدآ هدبلبرپ هدنلحابس دنهرح (طابسع) حزببال

 مو تنئاذا لا والا باسبلا نم طور هدوعقیف طر لاقب ردهنسانعم كلبادوعقو ثکمیماد هرزوا هجو
 هدیننزو نسخ( طب (طدرلا) )۰ طنز نعءهدوعفق لچرلا طدرا لاقب ,ردهنسانعم طور هلل رسک ن زمه . (طانرالآ)
 هدوعقیف خرتسمیا طاره لجر لاعب نونید هبننک نالوارروتواذوبلسو قیلاص امماد هدنرزواپوکرمو هدرب

 ردشلوا لنخدهبرعمالکب ولوا یور لضالانهکمردیا "نطرونیده هدابو رج هلیعتف كنار (نوطاسرا) کد

 ردرمسغ» هبا پارشولز درب بن رمندازج | صعب اسو لسعو ی وص مزوا نوطاسر هدنسهچرتهفع هکرید جزم
 تهالبو جو حایصلاو هیلطا یا طیطرلاذهام لوقت روند هذاب رفو یب رغو مطابع هدشنزو طبطا (طیطرلا)

 كنار رولک,طاطر ج جای طرطرلحر لاش روند هبدآ قجاوقجیا ز طرطر هژلامس رذهنساسنعم

 قجاذاطاطرا لجرا طرا لاقب ردهنسانعم قلوا نسا هلپ میک ن اهزمه (طاطرالا) رولک طاطرو هل رسک
 كو روش كس کا لو | تباث ید کتفابیج نس هن نوناخیاییعب #3 طیطرایف رخ نا ییطت را لثلا هنمو

 چە تکرح هاتیاردودشر بولوا منبو یو ,زرفهلیلاح فایج هیلک قجارب روب نملثم ردهدنلاح كتقاخ
 مدار طاظراو زدطلغ یرمنهضن نام هلغلوا نوزوم روپ نم لدم زوناوا برض هدنقو یغیدلوا مورخ هدقدلوا
 جیا ااا هدعفمق لخرا ط را طرالامس ردهنشانعم كلبادوعقو ثکتیماد تویلرا ندلحینیدلوا هلغلو الینت

 | للاشراف داریضعتف كلارا زا ) روئید هنس هی وض نالق بوو و هزکصندکد ار وود هدننزو رابرت (طارطراا)

 هتف كسا یا هنططزتسا لوقت رد هننسانعم لميا دع قجحایمدآرب عاطاطزسالا)ردیدآ عضومرب هدننب زاوهآ ۱

 ,هدنسیعل ردرما هلباراهظا یتروص تفاجخ نعي هلبا ئ ماخغ ر دیس هما ۱۳9۳ كراطو یععدراار (طرطر)

 ؛ردشعلوا فیمتهدعب بواوا نادبنطمل ططر لصا نسیهلوالنا هبتحاروهافر هسج هل وب هک لوا نا یکرانوپ

 و ےس

 طافر



2 
 دن

e جا ا 67 1 Ie ۳ 

  reerسسس

 ضخ رذلاا ET ليسن غ نایک ون الف oR نویس كاسل کرا
 tk هک شوهرم سیری ب ها زهو روند «دومویق یکدرفوب ولن

 "ذا لغز لات وود هوا جا رک هنجم هدشنزورعا ا ید مالكا طقرخ یاش یدعتسانم |
 ءطعذ لاش ردهتناتفه قلز غول ربت لوق ىلع قلزغو هلبن و هلینوکس كنیعو ضف كللاذ طعلا) كلا جتوحملا ىا |

 لاق رونش3 تولۇ ڭا (ضعاذلاوا هدننزو.لورخ (طوعزلا) ابحو اتو اعدوا هحذاذا ثلاثلا املا نعاطعذ

 هطعدو هظفعد عج هطعد لا ردهنسانعم طعد هدننزو هحرحد ( طغذلا) عیرسیا طعاذو لنو توم ۱

 ردهتسانفف لرشلتعج .ناویخهد تنزو طفد (هذلا)2 ةتسدبیاهطعد اما لا روشد هنروعرفز ید رولوا مسا

 قلاادا تایذلاطفذلاقن رد هنتسانعم قمعص كنبسو انیسو دٌفساذا یتاشا بالا نم اطفذسدتلاو ریاظلاطفذ لاقت

 روتبدهضخ نو زو فبعض هدنتنزو روبص (طوفذلا) ردوا هلفاق نالوا باوص هدرانوب لوق لعدن طب قام
 اطقذسناو ریاطلا طقذلاف نود .انغم طفذ هلم و ی كلاذ (طقذلا) .تفسعضیا طوفزرعب و لحرلاص

 هدنشزو فتک (طقذلاو) هدر نا نارکس (ناضقنلا) .غواذا باذلاطقد لا و دفساذا ىتاثلا | باسلانم
 هکنبن قفوا عولرب هدشنز زو درع (طقذلا) نابضغ ئا طقذو ناطقذ لجتر لا رو تد دمدآ نیغرابط
 لاتی زدهلشاشخ قلآ هجزآ هخزآ یبهتشتوب ذر هد تزول غفت (طق ذتلا) 1۱ هدننزو نادرص ردناطقذیعجج روسنید

 روشد هبسک تلبخو زمهارب هدننزورپما طقنلاو هدتنزو ه هه (ةطقذلا) البلق البلق هذخااذا ء تلا طق ذی

 هو ناکآذا طوق لاقي وشد هیهنسن شما نشت (طوقتلا) :تنبخیا ط.قذو ٌهطفذ لجر لاش 1

 هقشذا ذاىناثلا تاسلا نماظع هطعذلام؛ردهتسانعم قم ازغوب هلن وکس فلوعو یتعفا كلاذ (طمنلا ):باذلاطفذ
 علبب ناکا ذا ةطمذوه لاق :روتتد هسدآ نالواژوزوب نیرسکمبچهدزغآ ی ها هدتنزو همه (تطتلاز
 مد مشت یا ظمذ ماعط لات روند هماتعط» .عط نالواردیکتونا کاخ ندرفو هدننزو فتك (طعنلا) :یسلک

 لد ییهنکر لوکس كواو و یضف کالذ (طوفلا) یاهو آرکد هکر دتغل هدنظفل طابو (طاسیمف) رادحالا
 یس هنخ (طودا۱ هزاسلب ماد حب ه هعنخاذا اطوذ هطوذب هطاذ لاتع ردهنسانعم خو رت ن

 تیز خور هد هدتتزو هر (هطوذلا) نقذلاضقاتلایا+ ظوداوه لاقب روند هناویحو ناسنانالواما

 طوبذع (طویهذ) رذیدآ عضومرب هدست هدتنزو لورح (طوهذ۱ رد طاوذا یجب ولوایراص لس رادینسا
 ردهتشانعم یقلعت هدنن رؤ طط (ظبرلا)" مهم ءارا لنت صف ردیدآ عضو هدتشزو رونصعو هدننزو

 || رونیدهیهنشسن شاغل هدننزو رنا طبت نیو طاوب لا وب زلا) هدشاذا لّوالا یناثلا باتسلانماسطب نژوشلا طبار لاق

 بووف هفجخراتغظ هکر ونتنلوا !قالظا هامرخ یروق لوسش- طسرو .دودشهیا طی.رو طوب رم یش لالش
 دوعیف ء الا هیلع تصدو باران عضوب رفوهو طب هدنج لاق لوا :شلکودوص نوا كل هزات هن رزوا

 هدهازو هتهار لوشو نودومیا طر شتم لاقد وونلوا قالطا هنعروفاهرخ شلدالضا هب وصو :تیطرااک

 طظ رو رکن تاک یکبار را هلوا شلیا طب ز هیارخاو متن نداد زاسفن هکروئلوقالطا دقو هاو مکخو ۱
 هسیارولاق مدالو زن خب نمر کا هلکهالبا شیت یدالوا ام دفمكنسهدلاو كلرو ِنهسسعل نە ن نرم نننوغ

 ردنود ع هديا و نه يعد ظر هدتمدخ همظعم یکی یری دنکب وسیلخب ىسەجراب لوب نوما تمالعض هتشاب ۱

 لواردق هغولب بودیا مداخ هفت رشت تتب هل افو هشیرذن هلکلبا شیعتو ذل وق وقر ثوغ هکاشقو ئ دبش
 یعلغبهتسنو هلیتسدنکه دنتتزو ناک ازا را) راد شوا بقلم هلبا طس ر:هیناکلیا عانا هفب القنا دم دخ

 قالطا هکروب غاب رو هب طب ار تفو هم رات لب ر قا مخ رولک طب ی نولو ازت خاک روهه قاش
 كلبا دارم لکوکه لبا داوفو تاماذاهدآوفیا هطاب ز نالف نضزق لاتی هنمو نوصخیدلواندن طانر وونشلوا
 هتشیازب ییکد دن ازم روت ل وار دند ندهلعات هه طابن نوضغلدلوا ليسو هتطاسبت را هسقن كنابشا رولو یو |

 دحرم نالوا هدنزغآ نمد ةتضاخو دیلع» :تطاواذا انارو ةطباًمز هالا طار ل لاق هنسانعم كلنا تفوادس

 انداي و روستآ طاب د زو ودعلارغد اومزالاذا شنا طناز اس :ردهتسانعم كلبا تعراله هنسهزخ دام دیشب لو |

 تالفل لات :i طابر هداروب نونععیدلوا هطبارل اتام رونلوا قالطا :هرهدایز ندناو سر شل لوخیلع 1

 حسب

 نوجا زرفاسم هکر ونلو قالطاهترانعو هییکتو هانی راکطابو هقرفافا نسا ؤا لیل ایا طابر

 هدامآ هژاستقو کنج بی لازکنص نشد یکتا هددحلس هبظباا قو نوا یییدیلغب یزاراوط هدنا آ روتلقاست



2۷ 

 هر ادا لتف ناب زازهو طخ طخ ل لاق لافبرونو لاستسهنباسقم الا هدنمقلوا یک
 ۳ THEE (طوخلا) رد وح قلوا فخ رما ندنشس هغیص طخ نالوا ددشمول هکرید ح ناش

 9 ]| نیطادسب نیس ها اذا طوخ لابقیرد هنسانعم كلك هن هرکصندکدلک هدنقورب هیسکرب
 | طابخا ىج كلسلایا طابیطاف طینطا كلس لاقب روید هنلت تلبیا هل بوکس كابو حف ك ناخ طيار

 ]| لا فیردهنسن نوزوا ضاین یرلکدید كیلیارا د رم نالواهدنویب هبقلا طیخو هلباه رولک هطویخو رولک طوبخو
 ۳ ۱ تدك دزولواردضن طیخو ردیدآ كعاطفورعمر طحو عال اوهو هتبقز طخ نعنالف شحاح

 f هد یمقنالپ طیخو هنسانعمشکید ردفطایخ سا ندنزوپ اب طبخ طبخ بول طاینحطاخلاقب هنسا عم
 | شوقمودیرونر بخو ضزالا لع تباعا ةا تلاش لاقپ ریمعتسم هنس انعم كمك بولیغا ص یک ل ت
 ۱ 0 | طبخ هدقفا هدنروهط رف (ضعبنالا طبخ )هل میکتاخرولکنا ظیخ يج رود بک کح > كولب رب دوخأب

 ]| هداوس نالوا رهاظهدقفا كاذکهدنبفع 2 سمس نو رغ (دوسالا طر ا) روتلوا قالطاهضاسب نالواناباسم هدنلکش |
 || ااو ننال ملا ضاب یوم طبقا نم ض الا طا مکآنینب یح یلاعت هلو هنو روناو|قالطا
 بودی ولبن نتدهکر کحدوخام ن ندنشوقهودهدرلنو هلبرتسکكناخ (طیخاو) هدبشزو یرکس (یطیط
 ۱ 5 | هدننزو فا (طاسخا) قنعلاهلب وطیاءاطبخ هماعت لاقي رود هنشوفهود نالوانوزوایوس هدشزوءارج
 ]اه رونلوا قالضعا همنکیاو رونید هنسهلوقم مشی راو كلی نبی دباونا هلیسیدنکه دننزو فی /زطیضتاو
 ] | عطا زدزاو هظقسهدهرابع هلغلوا یمانعم تاطیخترکلابانعموب هکرید,حراش رد هن انعم تالسمو رمو هنسانعم
 ]| طیختیاطابخو طباخ طاخوه لاق رونید هبیزرت هدننزودا دش (مط ای او) هرزوا لصا (طن اا انو او) هرزوابلق

 ۱۱ | اا ویر طی بوت لابی روب ندید هبوتشملکید هززوا یلضا(تطویخلاو) هدننزوپ لیکم مطب بوش
 ۱ ِ | لاقی تس انعم قغ راغآ لن لت لوق لع كم یسریق هلاقصهحاص هد ننزو لیعقت (طییخملا) لوح دق
 ۱ هاب یرانآلتلن لابفصو جاص هدینزولعفت (طیمتا) طول اکر الصواب :ایبادا دنم ارت بیل اطخ

 | نامرهتو ندهچاب لوق هیاوههلتفاضا (لطابطیخ) ا طوب اک یا اذابیشلاپ ةتنَأ رفت اتش ردلبعتسم
 1 ART قدا لاب راردیاربعتهرذ اک شان هک روند هیت «عاغش ندیاذوفن هوز ا

 1 طبخ اخلاقی روتید هناغرواو هب او هتنیبانم دنو نونلوا قالطا هغزاق هدننزو هرم ؛ةنطینطا, ,هوکلا نم لخدب

 || وبه سرایی نوف لع ږولوا ولغب مبنا یتبدنللوق كن هسک, ناغامص لاب د ۈنىډ کلا لوت اوشو الح ئا
 اور هلتعبس دوخاب كليا روم ۴ e ! هیسکرب ,رؤلوا: ردصم هطیخوروشد هکلتسوا یبدنروب ۱

 1 ) هطیخت «ب تم .لابعتفا (ط اتخبالا) 2 هعب سسوا هدعب او هرم هيلج ماذا طبخ ةيلا طاخ لاقي

 | ردشلپ ادب ت ننآهدنتنهداموطخ هک هنر اد ولقم یطتخا هوزوا ینا حرا ش هبلا طاخیتعع یطنخاومیلا وال

 | قالطا دیاطیضت هرب کی دیک بولیعاص كنم نالي هلتتسانموب" یدننوارکذ هکر ودلشند دن ول  شملکی دا دطرتا)

 ع طلا لادلالسسصف :اهفحزهیا دا زط ماه لا قبا هلممشت هنيزب شکم نشملکید هزصرب ,دونلوا
 داد ةجیقلا تد لاب ETN كىشد یناتچیو ن ەراب هانوکس كەلشى انو یف تلاد |
 اند هنس انزع كل مالک طلخب ایزو جد ها« ی اج: (ةطلحدلا) ایام رم اه ظن یا
 ژاکت ردهنانیمملتفچ < وغ هلبنوکس تاافو ضف كل د تقلا همالک ین ظلشاذا لج زا ظاجد
 و ین تالادا (نابطاغلد)ردا هافاقو همجم نلاذوپ لضەبلاد نع کس ذالوالا بالا نم انطفد

 | کاش لا دوی ظفأچ رند اروا یلماسغا دل چهار لیدج نیلا لضف ندا تپقف رد هی رقرب هدنناضقورم
 د حرا شرد هفورعم يلب ROR re هدنیزو لاب رخ (طهانیمد)ن دنا دییقن هلا جغل اذ هدنناسنسنا

 لعردتراشا هتنردق نیل عیچ هک اياوكر دەنا تنعم هبات رب چیف ردا: لما نی ایچ طاف

 N هدرمضم دیعص هدننزو زوفصع (طورهد) ردشلوا اسم هلیعما اهانت میارصم نتسعسا نطایمد

 الآذهطآذ لا قبزدهتسانعم قل زغوب هلتوکس كن مهو ي ثلاذ (طآذلا)ذلا لاذلا لس صف
 مادتح هند هطأذ لاقي زدهنشانخم قغ ۈاردق ەچ EY عا للد یدار وهګداذا تلال ا تاسلا نم

 طاح ذلا) التمااذآ الا طاذلانش ردهنسانعم قلوطو * الماذ) ءنالا طأذ لاق نکهبسانفم قنربلوطو هانی
 نالواهدهدسحاو تئیط هلا هدج وم ئانو هروشکملاذ (نطاب رذلا) یادناوارکد هکر ديف داود زو هطاحد

 نیکرجهدننزو هند اطرَلا] ةدحاو هنیطیا هطابرذ ضرا لا مینوال چا هدنربرب کر ویشد هضرا را(
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 ۱ ززد: خىز عنضلا 5 ؟ودتق کر دندآ شمع واو ورود هع ك نحنا ك اول اوسو رونشند هرس نالو ۱

 ایلملکو ی ی وب نزن عفت ( مریلا دم اش افسانو چ حافلا ی لاح رک شرت تا ح

 قلك رغب ( طعاللتعسالار TT < او ەد هبیطقد دف اک لعل لح اتم لاشآآ |
 لعفاذا لععلا زو] عتتشا قاق زد هتننانعم كا لاخدا بو دلرغوط یسیدنکه تن ہلکا اتطخ ندحب فادتا

 هدنبول ردلک دام كف طاللخ ار دردآ هل رهدنس هکلواهینیمرا هذننزو تاتکطالخ) هسفن ءاتغلت نم طالخالا

 | اضف سندن اد ةلارخالاخو زدشلوا تارخ هفدجوا بولوارهشزب فیطاو یعدق زدعقفاو هدش رف سلاف |

 | اتع لجب لات روند ه«وداولواطو زومس شمشراق هن یش هلی هنن لعاخ منا اتار مف :
 لوق لع كلبا ناک یا اهلی وکس كيمو تف کاخ (طمطآ) ملا عشاا دعاتنا سا نسانا فلت فاو |
 تسي رد كغ الغواو هعطنب طوا هاوشاذآ حافلا بابلا نماطجت خللا عجن اف رد هنس انعم كالا تاركة واتت
 | یللاطج لاقن رد ات یموقدوس هعواطوهاو شف هنطس دا ید اطت لاق ر رد هتسانمع تاليا نابر نوت توز و

 ۱ لوق لع ي“ هظفاحت زاوتد هداوس نالوا تط یس هكارظجنو ءانفش ق هلعح اذایتاثلاوآ لوألا بالامام

 ۱ هدتنزو دوف ۇبت هجو رک ذیساک هلو ارافوف یکالاو یک قب هکر وتید هدوسآ شاغل ئز هعاراسل او قب

 | لاشرولوا دتض هلو[ هنتساسنعم یلوا شوخانو رد هتسانعم قلوا شوخ ین هار كنسولطدوسو لاول ۱
 یشک اضمتو هذ و ترغتا ذاطجن لاو ( هکر تیاطاذا لالالا نم اطوجواطجنراقعلاو ن 4 | ٠

 آه عود تا لی یاران یاعجن ۶ س لاشرویشخ هبضنن یب1 لوقلع |

 نشنکس اقلطم دۇخاۋا آر جن اره لقب ورد ساتر هاب نه :

 سام س مس

 یررلک كد نویطارفس دستان وب هر هراس اور واد ید لضقارهنننع ون زا تفم تم ملتا زعل هند شلوم

 روند هننارب قالغوا نالوا حط نوت هرکصندکهلزوب یسپآردهدننزوورما :طیمخا) روا ریق غلش نگوکب |
 ةنسب رم رکن دک داو ییز زدلرکرو تهب اکآهسبا نشلوانابیمایسب زد بونل ون ورکا و نک ای رنو رف |

 نایب دخلوا: بويل و یسنیاود كرکو ولو اف و یجد یارب ونت کی کی اک ن اغوا نولو اتاي ږی پول اص |
 ژوتتسد هپ یا داش (ط ات امیعفام و وا نطر ج ات ورا ت عطا ل وفن دنا ی واذ ہک تو عفوا ||
 فک«: لوق نل هب هدا لو قو رونید هنشهضارآ فلت هوت کج مونا هدنشنزومرع طاها |

 كولطو روتند هدو شف یی از اتقوا ا! وزود انب اونقشوخورو اد هلو اول هاو رها |
 نضوا لاسو ردتخا خو هدهتنزو هحرفروتم فضواولقارط نلوقف للوخو هم ب ۱
 یانو یسهخارو قلوا شو قم هعهاوكيولطو دون یخوور هلتبتقق طلا ر ماد :هطجخ |
 تیرغدادا طاجن ل اتع ولع و ته اظاذا عیار" تالا نم اظطج ءهاتفشلاو قلا مج دیار ۱

Eیطخاذا لج زلال وجت لا بشود هنساسنفمقلراطورمکتاذ | لحال جت لاق  

 کد اکةطجخو زنجیری دا دوس نشا ین هجا عفو بک لوق تح لوس وتو یهو اک |

 تاندرتوک+ هوادو تو a تتم تاتو ال e لا

 هه هلن لول ات ITO ار تلف ردن زورم

 فتك( طلاب هب ضف دش نم ةبلح هلا تضخ] | دیدشلا قاط وف لر لاقهاو زانو اچ ناال

 جف کاخ طفلا »ام مظلم یا جیاومالا طع لالقب رولوا فصو ابد نالو اردنا شورو (ش
REESE(میطانطنا) هب رک ادا باللا نماطتخ نخ لاق | 

 تاماجن یا زعطانخ تءاجتلاَع ردق ون یدآ رقمه هرزوا اخ اس كح .راشهشانعمهق 7 نفت -تناحاج ون دفرلتعاجم کوب وب | ۱

 نون هغونح هزات افلطم لوق یلعروندهتفونحو هنلادجاغآقشعولو :e و ا ر ا

 نیبضق لکوا ةنسلاعانلا نّضغلاىا طوللاك دقلاتقب یدیآ ناطوش للصا هی تک ناغولکناطلبخ اجا ۱
 نتسح فبفخ مسج قاطوخ لجر لا روند همدآولناجولتا قهاوا بوخ یادناو ندی وسو رکو تنبو |

RETهلرلاخ(هش اطوناو(ةناطوفنا )هلقاقرارید ید ظوق هکر دندآ هب قوم" هدنناضق طب ور دیک لج رر  

 نکا ذاةيناطوخوةناطوخ ةي راجو مال لاقى هلواندبمزنو تودنابالام یک اهنزنهکر وند هرقوهنالغوا لوش ل
 ررواتی هلفار نم نع قعادلا هلسفار نم نی هسک عتادار دلت دارا طخ طخ) ةمعنو الوط زص لاک
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 ج . جو

 تاشو قجاو جوعلایا شوق نع طلخا لاب نع یرب لاتسقب زدنا ةد هلک ك مالروسلوا

  | ۱مونرو یکی سازج ا بیطرو شنید ئیش نالواشعئراف هتشلنزبو قبجایا ظلض ىلج لاتىنقيزۆىشىد
 یا طایدخلر لاش روشید همذآ قشراقیسنو یوصو. رد طالخا یججج رو تیدهامرخ نالوا قشزاق
 تیبا نما نالوا یمن كنو هکر وسنلوا قالطا هنتر هك ەغبز| ظالنخباظلضو يبمتلا ظلما

  ۱او اا طلا هان دن ترک تخت ۱ ردنا بع ندیعلیو مدو: هادونو هارفص 1 ۱

۱ o لوقت قاتسد :هغانروا هدننزوربما (طیلا) سالا“ ها یا ةطاخ ةأرفا 1 

| AE هنفو  یکیسصح لوو یسهصحوص روسنید نالوا كراش :ددیککنقوقح | ۱ 

 ددیکلد قوقح هرزواروکن مەجو دارم ن دطباخ هدارون رانی نم وا طلب عباس
  ۱بتمن میل نمتناکاس#و زالو هلراشم هدهنطخاناْیملوا میسقت نم هدعویشدارم نادکی شو

 ارش نالوا طل بوبوام تضنمیئاود نالوا هدر دازلم ن دراظ بلخ عفاو هدتثیدح توس بمب ۳ ۱
 یمرکیو لول زپ و نویقر رب هدلن)رهزدق هشب یمرکی ردوا غلات هرفن ش# ام كنتسقءود الغم
 ح | راذنشزب نالوانتوبق (یتاکزهدنانیالس تکرشهحلو ربتلنهسک یکبا نم رول بو ضا خم تش ون زدق ةلشجزوتا

 زس یغوجخهدنردانبم ها5 شواکقدلظما هدنتفصت تاک طرش نیو وا هود ۱۳|

 ناتسج از و تن وسلاتککربد راش ردنا ع وجر هرزوا یکی رش وا هیوسلا لع هنسلباذسخا یناکز نالکب جاو ||
 نام اذن نبط طا نع یهن هب | ذیننلا ثیدح ینو ار دحنو رشم هدرا نیا !هیاتهن ئراهتکتكتشنازللوف :
 ة خذو فامرخ ازى ذرا تلخ هذن وب نتنیاسم تالذوضو رّقلا نمو نموا تاتو ,بنعلا موا اعهرعلاو راسلا نإ ||
 و و ندامرخ هلمزوایروق دولخا ندمزو ایزوق هلمزواشاب دوخ اب ندامرخع ۳

 کد حرا شش رولوارکسمو رتغتماعب رس بونلت دش رت یس هربش هدقدناواذہن ق رهلوا طل عاونا
 تدجاراکنا تولوا هشزونهردقنر هردو تهذ هنگ رک تزیین نیطبلخ اقل طم هلبالعتب رهاظ قام وقرم

 زدن | برش هدفا قرود عن و رولو ا من آ نادهدح او تهب: ن دنا برش نس هنو کین نم هدهسی مو خلا
 کا یزید ضبخرتراضعب و لند تو نیش نیطیلخ یزب رولوا م !نادتمج
 هلاقتزوبلو!قالطا هع ناو هنخو ك نوناخور ونلوا قالطا هسانسانخلا قشراق طیلخو رایدلیفللعم

 و نانکی یراتصمو زما كنب هلجج هکر وناوا قالطاةموق لوشو هعنا یا هطلخوهو او زا |
 اطاشو یثضرولکطلخ ییججردهنسانعم طلاختو ادخاو مه ما ناکا دا اخ الخنت مک لاق روا ییکدحاو

 وب اب هلا نا طرلخو هطلخ هندی هژواطلخو هطلخ مهو هطااحمیا هطیلخوهل اش :هدننزو

ETE اراق لبا تو با شب ورچو روننبدهدوسولتط قشراقلبادوننیشک اور رو شد ةر و ماحت 

 ولو کوین نخ اصرزو | یدوس نویفه1سشزوهلیفس -

 شکر اند فلة شاسنچ هلیعف نا همه (طالخالا) روب شيد هالوا سکعلا ىلع دوخابهنیذوس نوبق ناغاتص |
 و اهنتسانعم طلا هدراتوب هده زب زوم یھ طبل او) هدشنزوریمآ (طیلما) .دنسانهمشاب وار ولشند ھا ۱
 طلالتتتاو شروش قلنتشراف هلفیفحو دیدشن یطبلخورد دزناب ز هد هلفیفخآ هدنطذل یطبلخ ردسقوب یزادرفم | ۱

 ندردنضملصالاقردهنسانعمقراقهدننزو قىلخ (ىطبلخلا) طالخاف یا یطیل ین اوهقو لاقي رد هنىىنانم
 هیلناضمو روما اسعاد هدشزو بارت /طالخماو) هنو منخ :لطاخحما . طلع یا یطملخ ےہ £ لام لاق

 ر لاتیاک لب زم ظل وه لاقب و زوالا طلا ن ناکاداط الو طاع لخر لاسعب روسشد ههدآندنا ۱دیآطالتختا ۳۳

 | اتم هک رود هینک لوش هد سنزو قنع (طلناو] هدضنزو یفتک (طلتاو) هلنسیتف ك ناخ (طسقا) قاف
 هاناو شوا لا ردبا:مابتلاو هنهادمو قاع هجنیرنشمو جازم كسکره ۈليقوصەنجا قلك یسوغروب رکود
 روهشلا لو قجنا هدئزو فتکذ طلخ و هلو اردا ةا سانلا اب عات تمون ا وسد هلغللواب رشم كوزا هکزوهتتد

 نان نکا دراکصف م هدننزو هما رک هطالخ هدا ون قجا یا هظالطانمیا طلخ لر جبر لاقب رونیهینک" ۱

 اشراف توپعزکبزود هکر هنسانعم كلیازصقت هدکف رک یا رفسک تل همه (طالخالا) ردق و قزربصت 1

 طلخ الاقب زد یی یلیدرفیآو هبرخل ی لطفا ذاا نامرغلا طلخا ل اقى ردنراشع نادك کسب زوشنو
 راو ینالا ی لعغیژزاذا ل اینجا للا طاخ |لاقیردهنسنانعمقمدشآهب یبشیدیرهباوالا طااخاذا لطفا
 ]| زونلوآ ربعت قنات هک تاب امم كلبا.لاطدا :یزغوط بوت هللا هک ن کیت هلی اسم ندجرفقلآ
 ےس س ت

 لاقي

 | ك
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Teمرا هک  WERهی ین دوو ا تو  
 لر هزنیکوچ و ال الکل ما هزیس ین طنلطخ لاسقب ند هن پسانعم كی روز كر هدا لباس هفرط یا ندقلتفروب
 م2 شرا یمتسنرپ بن وکیبتلمالو یعغاتلاخ طلا ) هیجراذا هلوبب طخ ل اق ندهن جانه كمەشوا
 نو هدّراصن فلوم هجزمادا یابلابایسلا نم اطلخ هربغب هطلخ لاپ زد هنسانعم ق قمزدشراق توناق
 متر ودر دنرا ع ندکبللا عج یتیب یزانچا هر هنینهداب زدوخاب یکیا هل رضت یخی لوا عا ند جزن
 Er تزاقهدنزو لاختقا .(ظالتخالا) .هطلخ مع هبهطلخ لاقي رد زد هلسسانعم طا هدنز رو و لیعفت (طزلحل ا)ردشابا

 ریضعفت د ندیزادتفا هاڪ تو دنا تالتسنس هدکم رګ یعسد ناو جزم" یا طلتخاف هرهطاخ لاقي زدهنسانعم

 یرومشتو لفع كمدآرنو هز ر قاذا( فول ملت | لای ردکزکس قشرافدارم هکر دلو تمض هنس انعم كابا
 کند عتنمم ةتسا مم قمل راتنو ڈو «هلقعببفاذا لچنزا طلتخ الاسفب ردلعتسهنماضم یلواءابتو داف

 بالا لب اللا طلتخ او ج مال ليلا نجا لاتبشالا نمو نادا لا طلتخ ا لاقیزولو اطات ون
 هزانانا.قوا مسکن ابا لر نھن خآ ءنبصو هضارعط هوتک نفی *دا دز رنا ظاتتاو# لیلی را
 هو ةد روش نسونلز رابلج ةا دام لثم تردول ی یدبشراق هنخانرکب دساف دوسویقو رابسم ایرونولنابوچو
 یراق هر هنن رخ اهن هدننزو لاد (طالنناو) هد زو ةلعابفم (فطل اصن ا) :رونلو برج هدقدلوا هبنشنو
 كيناتطالخو ن ولو اید ( یی ادعتم هززوا قاس كحراش هحزاماذآ اطالخو "دطلاعم هذنلاخ لاش هادی م

 يساتنلاولب الا طالتخ| ما طالحا انیهام لاقم ندتزا بع ندنرالوا روم شزاق هنیرب کرب كنبش اومزاسو هودو
 یابد مداری ون امم ةزاضا زا ةقا لا ل قلا لاخلا قن ر دلت ص دنس اعم قع هبا یشیدرفبآو, یئاولاو

 تاک و لتجاانا افشا طلوخ لقب ندلیعتسههنساسعم قلزا هدرروش یروعشو لة بولوا حا
 يتآهجو | دبن کیا الثعدا ولع ندنطالخ نالوا ی هستش كخخ .طاروالو طالخال تال ۱

 ينزیق د دغ قرق كنفسکیپ دیفیزردقرق نالصن .تنوبقالفم ربترالبخ ن دعمر دشراف هی را یرب نه هرزوا
 هراذویکیادربو نوبف یکیاهدرب یر یون و دق رب ییرکی وبا دربو نوبقرتهدکد بیت تان دمت فسا
 دو .هرکصندنآر رنو نویَقاتنرد هدزوننزدو ودق هزوتردررنو نویس حوا هدر زویکیاوّنمریو هټلر نده

 هدننبطلخ یکیا یدما اچ رله زربوقلا,هدزوبتلاو شب هدزویشب و یو و و
 چاک الا 1 تاکو راذبلواهدزب ی قشرافوبوسلوانویق یرکیزوپ هرزوا قلوا ینویقناسکس هدکربو ینوبق قرق
 ]هاو شد وب ون اتم یقینا وب ناک هنک هتک ول نوی کا المال له لک
 نویقرب ندبمرکی زوروا زمرک او زدقلوا وام ثلثییاهنب رزواكناو تا زویقر هنیدنوا اوب هلکلب عوچر
 ترتوان هلکلبا عوچیروّور نسهصخثلث کیا كنويفرب هنبحادص قزق یحاص ناسکبسن هسرولآت اکو
 قبیل الخ O ندا اب د هوا کلپ ی لواو ىنۈنهج ناتوان

_ 

eae man 

 ER 7 a نامه نب e سیف هاو و مج نام ا
 قدصمرولوا بجاو نوپق جوا هنعوج هننلوشویقر زوب كبار زه تکی زنش کیا اتم کے دراو خد هنوکر
 نرو شو لق تام هنیبذرب* طالخو هطلاسحم و یهشنارولک زالتویقر رب هنی زب رب یهرهلبا نی رفتءیکد لک

 ردونسانعم كمرکدروق ةن روسنوبقو هما دارا دلا هظ)اش لا ردلمتسمهنس انغم ابا :لتحو ەدى زوش

 طب اهخناجاذا مرا طلاش لاش ردلمعتسهدننیانعم كملنا عاجیو افا عقواذا مغلا ٍشذلا هطلاخ لاق ||

 قايل زاج هتیەرکصندقدنلرغوظ هلغلو یرک/ هدشتاذ یو لرد هقوایزکآ هلاک اخ
 ا



 | کل تکنو دلوا شما نیل نامهای نانلوارکذ هکر 77 هلبسیک ناو ی وین هاو

 و لاقي رونید هزوبییوسو لا لیلقلا یا طورخم لجر لافی روت دفمدآ واقع هجا( ور غماز وند
 سابق ناقرط نت کہو تفیفخ ین کیا هکروید هلاقصلوش (فطورصآ) لول ناک اذا طورخم
 زو زا ولجا اطاورخالا) لاطوواسوننع اط سواه صراف فح بق تب اک ذا ةط زو طن اھ هلو توزواو
 ت غاودتماولاطاذا 0 طلا یهم ط ورخآ لانش نو هنسانعم كمك تولیکسیدازوا نوززالو ۱

 تنم محبت اللف کلا تطورخا لاسقینبهناسعم قفوطبوقص لغمان قهتا |
 قمازوا لاسف .یتطمورسلایف عزبسااذاب لجرلا طورخا لات ردهنساتنعمآ كم ویرون کل ب هلتعرسوا

 ندنیشم ا کر وتی د هنا دماج هدننزو هننفس (هطد رطا) تلانطاذا بلا تطور الانا و د هنس اتم |

 اھ راتاتو یا هشیکج وبا وتفدهوارونلغب بولب رو هر ر ىراللوق لوق هرکصذدقاذنوق هد سن ها بولو |
 رد دهن ازم قمار غوا هنت طازج هقانونوق هلی ننک ك هزه طار ال) وا حالا هد هنس هلق |
 لیلا یر اذا فطر | هطرخ | لاقب رد هنسانعمقلهاثیو ونک هنر یز قرا لوقا هد رخو یدنلوا ۱

 ۱ رخ ی انبّوب زا هزادخا قحهیلغا 1. راجواراکلبنکیارلغا ید كراك لمس شوق هدنبرولعغن |

 تایلوأق هک دمی قطار هیضف تی را رانا )هاکمز ار کنزب هنهتدم خم: نیهدلاذخ ادا اظلاط رک لا رد هتسانع- ۱

 راندا تاسیئرب ندنعاونا ضجه رکا كنەزىھ زم لغو رخالا) روند هئالن نالوا قداع ىل ۋاق هنسزهم لوف لع | ۱

 ءدننو تام (آ خو را و) هدننزوبار ِح (طارخا) سفحب هوا توا ئ :رلکدیاد ک# هیستباو یسهنهازنابیهدیکز

 دو یاب وا رخاو) دن سایر نو سری او هو نام (طا حوا
 اک لا (ططراطا) رقجبولبزرآ ندنکو کتتوارصح هکر وید هیدن یکی زوا ؛لوکهزانلوش
 قبر طیا طیف لات رو ید هبک رخ هلون دشت كناطو یه اناج ترم .لونشد تاج وجه شەم

 لاق رونلوا زیب هت یناجورفیج هکرونلوا قالطا هلوب فیفخ هجژتسرولبول نالوا هدزبزو دو لیطتسب دم |
 نالوا هلبادیدرفرح هژزوا یناس كراش رولک طاطخ او طوطی جب لهسلاق فتا ا قب طلای "ما ۱

 بتک فا لوالا باسلام اطخ هریغو علا طلاق هتساعه قعزا و زا رولوارادضم طخاو زذ طال ەق ۱

 ۲ س انڪم ؛دنجزآ یکعو عاج ا نماد رضا تهعماج ادا مت همگی راح طح لاى رد هنسابغمكليا عاج هنوکربو ۱

 «یلسلانانیرحم و قد Pr PE "زا لوقت رونلوا قالسطا هلو اقلطمطخ و اللق هلك اذا ادا 8

 نیل هدر دنب رحم ورادید عضو هدام و هنسانعم رهلا فیس زوسنید هاب کیرھ لوق لم هنسیلپرکد ۱

 ۱ ولک نادرا اس ر ذب وتنه هروکذ م عطومراقارزم یریکدبد هیطخ حانرردواج هدر رنک كناخردیذآ | ۱

 e yep روتر زهنکرب طخ و ا دلکد نیبمهنخوب رونلوا تابش هبارو لغ واخت |
 او ةسفيل ا هذا اذا ةف طلا نخ لاقيرد هنسانعم كل بتحا نوسى دن دنع ضوصخ |
 اداب ت طذف وقت رد ل تسمه انعم كلا منمندزخآ ی هنتسنرب هلبفضو تمالعر افلطمو اپاع |
 ۲ خار ام نالغوا هژاتو طوطخ هیفراضاذا هفجو طخ لام ردهنسافعم قلوا ادر للك هداژزوب کانهنکو و ۱

 ۱ دو (طیطتعلا)هراذعتناذآ الغلا طخ لات وناو ابن هدزوآ ظدنکزلعتتم هنسنانفمقلوا |

 ] Tea هلص نازاخ تلفن الیلقلکرااذا لا لططخ لاش ردهتسانعم | ۱

 طلا ق یاس لا *ردنغا هد هلغف هدنوب روند هلو ولواو روند هنهاکرارق ك هلق طخو زولوا قالسطا |
 کنه 1 هک روت هوا لوشو دوغ هضرا.نیلنا تب اصا روتغب لب نک ناخ ایلنا عراسشلا قبر طلا يا |
 فیس ةطحلا) ندقجبلوا ضرا یزاکهندیادروبادتبا رب و دلو شمالوا لزا هک م دقتندندنک ولو" زات
 ۱ نک و مابا: ر ترابری هزار یی دوب هذان زو لاعتفا ظا طتح الا !روئند هبوروک ن ام ضزا یا

 ها اذا هطنا لمتح | لاقت رد هسانعم كابا مضورونس هنفا ارظانوحا كلر داس نغیداوا صصتمم |

 جونخا > ۱ لای زذ هتسانعف قوا !دنباریکز انس ةرهضت انار واز دشا رارکت یاو فلوم اجاق
 | TTT مالا لحنا لافتا هاردهنسانعم قالوا طخ ون نالغواهزانو طوطخ هفراصاذا |

 لوق لع هوا یدو شماعقوطرونغی دنسیدنکبولوا هدننب رضوا یکتا رةق وطزو خل هکر ود هضرا لوش او
 (داطخا) اهضعت نر اطهنیلاوا نرو طع نب رط# تناک ا ذاة ظبط نط را لاقل هلوا شعقوط روم غف هدر | ها

REامش هیلع ضریخ لاتو ارونو زبعنرا وراکر ود ستم روشد هتل همش ةناتسادوهصخ  
 ججج = ےک

1 

Laبس  

 ا

 د ا 00 ی زا و ک



 1 هوای هجوم یار مزه ندیقدوس پالتو اکو زر ن ا

 | يوناو قالطا ها هنسن هچز اولی جف یا ةطبخا هیلحلاقباروئلوا قالطا هناشنوزنولییاسبب زو قطا نالوا |

 | ةد زاوا لولب بەلب رک ت باخ[ هذه زوسنید هرو غ ولف ضیض ندیاتیایسام نو ق |
 | لطف یی ةطبخ مطبخ اونا لاب زوتید هرمدآ لب رب و ةعطق ئانو لا نم: طبخ ایوب ا۸یولوا را هیوا
 ۱ :ندننلُلمولطلوق یلیغرونبدءدوسهجزآ دوخ ات هخاراج هچزآ اورولشید کو لبر ندههکو تچ اج هعاچ 7 حق |

 || تار( ابط) هدننزو بنجرولک رخ یجرونیدهنیوص نالنوارا همهلو اكلوک تانکروئید هدوشر دق هنفصن ۱
 | بودقا کا هراقابایرپ,(طنخ )۰ یب ناولن نی فتا وندها ایزی بم( ۱

 ۱ قاب بوک نی قد دن نسخ منت رولک مت چ روند هناویحو ناسنا نالوراینکچ |
 ]| قمربص قازبی:ندنرالادكجاغا هلبا لا هدننزو طرف (طرفنا) قرطم یاب لجر لات قب رون د همدا قالوا ق داع |
 كجان شانس و اباذتجاهنم قر ولا عنادا ولو بای نبا طرخ جلا طرخ لاقي سهم انجم |
 ردهننساینعم تامرولاص یف دنسنرب وا وسوو هرشقاذا وعلا طرخ لاقیرد هتسانع»ك زو دنوي وص نغوبق كد |

 | طرقا ون قابتسیًرال منع هل یضر رع لوق میوه سرا بلا ول دل طرخو یر ی لیالا طز لب |

 | نواو بستن هیراج طرخ لاشفی رد هنیباضعم كلبا اجو لسا یا لو هج انزع مالت اپتا |
 || هیفاق هعضواذادوقنع | طخ لاتر و بیل قخهرص هرانکب یزاهناد نالوا دن چو نمای ۱
 1 رد هتسانفع كاا لاهتاوراد لهسیو قیچ اذا هتسابطرخ لا رد هن انعم یل هطرمضوایزاع اوا

 | ەكى ۈالسزرااناىزابلا رخ لاق ردهنسابیب:قلا ص هراکش یشوقیراکشو ءاشمااذآانالف ا ءاودلا طرخ ابق
 || هلتدا !داسانلا ییج ةد غنالف ط لات رونی اه RETA او ضعف

 ۱ یورو بغل مو نک واو یی ارق وا زانو ماذا |
 ۱ دوخت وسو نشف نانلوارکفهدننزو دا دش (طا رتا ) اطورخ تیر صدایی اهل تطزخ یلاقت ردهنسانعمقلوا |

 ِ قرف هدننزو هک مطار نو هریک ناب یت هلو قم دیم او چرب یر
 دوتا اطوتخا اف زد هنسانعب مکا بورت هرابکب هدرغآ یتیوج كنیم اسمزوا خو هدننزو لاعتفا ارتحال

 | وان لاو اد لباس دوپ لب )سا مادا نیہا لای مات قیر ا
 ]| ىنا وفم جول ور اچاهزات کند ةنسانعم طور (طراخا) هاشمااذا ءاودل | هط رخ لاعب ریدنسانم قازی اوو ا |

 | کریسکر ورتب لوت هو ووبص (طور) طور یاطراخیم لای ورود شمارش ما هل
 طوری بن تاضرولک جز چو اردک تون بوک ندا كجا ِ . هدرز وا

 || تفر*دو ةرچ اف ێا ور آر ما لاقي رونلو !قالطا ەترۇغۆبسورو یضم ما lee دبنم امیر بذتج حنوجیا |
 طب ناک اذا طورخ جو اتن نونید هک نالوار دما تیرمشابم ایم WERT و
 ۱ هايل نمتكيلا تبادل عیاب لوقت روند هغ هی نو شکر رس ردم تر رشک دچا ا

 |: ردد نسانهم كلبا توام املا لع روع .دوشیزب برو نم هش يار یکی د اعد کر فدو لا فن طالب یا |
 لوق ردا هنس انه« قو یک بش هیلب وس نورخزفرزوسکز واله هر بکر اذا لا ق طرق لاطلقب
 || فديو عرنااقا یدملعلا قهر فا نابقپ رد هسا تعم كرك نجس لبق یا جیا تیغ ناف ورا |

 | ناخ كانا فرخ طارضف لب هکر درا ئپ واذا مسج طرا لانیفی د تسال کا ل
 | هیزامارضوا هلاپسا لوق لع هرلکشا : دنورو تبمچ (طراوطادیماحم كند نو کلاه دن لاتها |
 || نفخ مچ دت کو اعا لبا هل البنو ت دن كي , طار خالا رو بد راک غا نالو عروطفلع هدنرنزا |
 تدر دغا هدننزو ییهیجس(یطنرخا) قاکب تو هبف با هلی یره رکنا: ل اق نو هه وددت | ح

 ]| فدنکیدلنا تبا صار جنوب هلو وا دوس از هقان دوخ ابننویق هایت (ط ر )داوای ید یا سافت
 1 رفح وچ یر اصرار دولب (یشابندلعدوخا ق,هچ قرملوا نش ویا |هرانهران یدو ندنعب دی هدر ات ندو چ

aالا تضب:روا نیمه خر ت باص ا ادا, غاز ا بابا نم طرح قلا لا تطرخ لایق زد ونس  | 

 ]| لا د دهسا منم امر خال هک هزم طار خالا) ر فص ابا هعنو دقعنم نیل شف ى دن خلع ةقالن
ESهتل ارخاو طخ نإلناواز كا (طراطاو) هدندتزو نسنحم اطر ظفا) :تطرخ نجم هقانلاو  | 

 ۱ ام نیل یم انوا ايام تی ته ا طرشت ها هی یمن

lwهد  

 نجس سس ی _

A 
 ت



he, 

 مار ادا ذانالف طواح لایق رد هنس قهر دشاوط هجزپا هتم همر نالوابولذطمندیدنکه هارکلآ عم
 : : دعا .كنکد نالب زوآ هدهدوک هدننزو لفخم : (طیفسا )هعبحاص طول یو هم |

 پارا لد اتىم ىيقرەقاوا4لو لوداحو . هلناهدحت وهی اب طرح درام ضم نمط مب نکل ر دموسرم هرژوا
 هنوف ین باتسیلانم اطیخپهطدخ لا سقن ردهننلانعه قزل دش نوک كنابو كاا طلا

 هلال ی نرو الم نضا ذا:لضزالاهدس ربعبلا طبخ لاصق ردهنسانعم قلاح هرب هل رللاهودو

 ها بولاج هل ق هسرولکسار مکر ره هنکو واو :ادیدش هظواذاهطبخ لا زد هنسا شم

 سس هوکصندنکهلغب نوجا ماك وأ تباين نزللاد لس اغآوب هدلج اذا ةفيمب موقلا طبخ لاق
 نوک نسلوبولاوب ققو هیفکو اهقرو ضف غن اهتتشاذآ هرضشلا طخ لاش ردهنساسنعم كىكلس ینراقارب |
 سارا اب قاق ب دل متسم نسا تاو وب رو قباب مروا ندنلزوکی کی شیذیک
 طبخ نوا رحت قم راچ نج کر ردهننانعم قعقوط نج هیسکرو :ءاونغ طبخ هنو ,یده
 1م ریتم لا ناجا تین نکیغوبهلسو یس هلوق» هفراعمو تبارقو یذاب هسماذانلف
 ندمتساتعس قلبا ناننخلاهیسک نیتساناتسحا تبارقی مدار وةرسصاربغ نماو وعملا هادی ز ظبخ لاقت

 ظاپخ یهودو ماقاذا لجرلاطبخ لاقي رد هنس انعم قفلاق هت غاناو ها طخا یار تد )هطبضفاد طبخ لاب

 :قفولوا هلتععهبوتب وا ینفسکر و طابا هعسواذا ربعبلاذعرخ لاقي ردهنسانعم قلاغم هلیااضتیرلکد ید
 ۱۱۰۱۱۲۵ هنسانع» قاب توقار اروا ییشیهنک نابمه نوسلوا دسرواوآهرمن نوا

 نالو طبخ لاسقن ند هنس انعم كايا ماعنا هفراعم"هلیسو ین هکر مد آرب و مانیلهسفت

 ۱ اهات ییغامدو لقعو قع واح نج یار والم رض اذا نضزالاهدس ربا طرق
 ۳ یا لا نم ناطعیشلا طب یذلاموتناک لاسختهلوق .هنمویذاب هسماذا ناطيثلا طرق اسم
 بیم هتف ساتن EN شذ واط انتشال 1) م ددنفو هط وا امف رض اذا هنو نح لانا
 قزل هل ادا |دن نخ لاقعررد هان يلرپسا ناسیلرف خا تبارقهلیسو ی :ندمدآرن و وادندش هرتضاا

 رق اغار شد 4 آنالواررواهرب تراقان ماد هدننزو ریما (دییطاو) هد ةنزو روبص (بط لونا: ةرصار یغنم

 هوا داوا نازح لکلپا لاسماب رود هکر وضنیدهضوح لوش طبخ و هیلجر ضرال طبخ ناکادا طبخو طوبخ
 دولس متن رزوا هک روتیلپد هناربآ وب وق شخلآغاب لوت لوش لوفلعد روشتشد هدروط ۇلىت ولك طبخ یعجج

 | دخو راس کج هکلش قارب نداج انآ هد تنزورنس طبع ) روند هب وصهجزآ نالق هرصا نضوضو هلوا شا اص ||
 اگر هراز الكاس: لوش یتمف منم رول اه اتسیسلب یا فن قزولا ملات
 غرامة كاھۇ فرا بلور انو وشىرۋ ایمن :یربخ د وخان هللا ن اوامر کسان هک عن دوش یک نوا بودی روق
 || طو نسظب و تنم و باطن عفت قو وهو طب را تلخ لا رکو دهن رغآ كاهودبوراسقح ییتعنورا
 کرده لوشق ادلون مع لف روند هغ ازان ن کلس الط مو بالا رجوتف .اسلابفخوب و هرضوا قیقدب
 مچی زور Fe توینکحای توروا هل یغابا نآراوط
 ینا طنط اب رس قد هو بتی ابار رب دآ عضوی

 | کو هنبانعم نان ةرنزو باک است )ردی ها نتو لت یاد هکر دیدآ تلعر همش هن چه نا
 هنس ی اصب یروفرا.ةنبّزوید وتا: هنا او یاهو ددکرو رود ی نوزو هک و دیشب یشیداوط یاکزا
 عورتا تزن هما غوا هتف ماک هما ی هدنسزو هلن | یک کر دذم مت حجت ردنطوطق
 || امف کزاذآ طواووف-لولپعلا ان مرغ ترا طبخ لا فنار وشد همدا شمارغوا هل مکن هدننبآ شبق

 ۱ زا سنو موج الت ت ارس یاخود بم یا ح جا وصال هذلوکهظخو ان :اخشنا |

 1 So (طوابحنا» رازد FTE راسو ندنوجا عاستا یرسک نات

فن ناکاذا طیاحماعظ لاق رو نید هما مط نالواررتشبش
 ` ERÊ 7 یک داک وهج رک نهم 

 ۳ ناتو توس یه لاقب ردهنسانعمقمروآ هلتدشیخدوب هدتنزو لعفت (لیبهلا) انب هفرعح ||

a, n a اه حس ار 

 ح E هت ساتما بو یالطلطا زن هددت زو تا هش ونا تکا رد قالوا قا زینا تنام



 ]خرج هد دابربهدننزو لانعتفا ..(ظاتحالا) هلعاذا طابا طوخ لانلقیرذ منشان ك مروج طئاح طی ||

 > فات طيح اولی كات وصار اوتو هلبرسسک تانان|طحتو) ردلقتسملعدندهطاحا هک هلیعص

 1 ااف

 طنحت لاق رذهننسانعم كلبا رضختو قاض طونح هننفکك تيم کڏ طانحا هدننزو لیعفت ( ط نعل )رولوا
 رډقفاومهحراش ید هد 4 لوصا اعقاو ردشلیا هتطخت شهخس یال هدانغمونخراش هطنحای £ :تیلا |

 | هطبلع ( همتا ) طزخف تیلا طنح لا ودهنسانعم قملبیط هلن طونح هونح یتفک لی هدتنزو لعفت 21 ۱

 طنج | لجر لابس لوند هب ینکو للافص لوس و روکهدننزو جا (طنحالا) جالا) یدنلوارکد هدنان هزمه هدننزو |

 || یک ك معا وصد شنا یدنکث كلوا بواوااورپ بو ولتارج ةحولوا هکر ( طاضعسالا)اهنک هيلا مظعلاىا
 فدنخ هلفاق : (طقنا) هنفنهیلع تناهو توما یلعاتسجااذا لج ولا طاعسا لاش ندهنساتعد كلی الوقف |

 | كناع (طوطا)ردیسمایم هحوز كنو ذاعقلا ندب زیو رونبذ هنشوقجا رد لوق یعردیفما شوقع ونوره هدننزو |

 ردهننانعم قفئاض بود هو تو ییهنسنرب هلی رسک رااح (ةطا بو (هطیطاو) .هلبنوکس كاواوو ی |
 یتنلآ شفراص ناوبراو تنکرمو هدهعنو هناصو هظفحاذا ةطاسحو ةو اظوح هطوحت هطاح لاقت ۱

 هایم هک وند ا تشرو هناتیق لوش طوحوا اسهخججاذا هتنع ام اطاحلاغب ردا مت هن نساهم كرکچو ضا |

 نوجما یفد نیعتباصا بودیا هسعموربنچ ندشموکه نس هنرواو بو ید قو اکآراتروع بولب روا ندینمرقو |
 نالوا یتذّوم نان مان حاجسو ردیدآ هیرقرب هدنساضق هلبج دوخان هدنساضق صجخ اظوحو را رونلغپ طناب |
 نب طوحو هرم نب طوبسو دیار نطوجو ردندنیعبات یدبعل اطوجو ردیعنا یی ن هسک مان یرزاظ نیمش |
 لی دلیادع نادیایخاراضعب ین ردو ردندارعش شاو زق نطوخن نب شاو لقوردزز اعم یزعلا تبع |
 اودع ابتیااصقل انوطاح بیعلا لوعنو ردراویباورهدش دح هک ندهسکزب ندندالوا طاق نرم ریاظللاظوحبو ۱

 قاربا ندزب نکیاهدزمغارطا مارب نخی ردند هطایحنو طوخ نانلوارکن وب: انودازازل منم دعبلاب انک امو انلوح مهوانع |

 تجد نت اضا هد احرب هیسکر دی | لکد دعب نذرایدنک ب راهلناوا نمیاد رماذه ممراپ د زجر انکی وشلوط |

 هدر كد رای دخل ون هدزغناغاو رای دلکهزماپ بوبلبا مبمالضا نکردیادیماتنوافم ندرهسکیرلکهلناذانضق |
 ةي ارو ليعقت (طتوعلا) .رد هنسانعم دعا اضق kê اوظاح هلهحو ءازهتساهیسکلواورونلواداږا ۱

 هطاحاذاهلم وصوهط وح لاقب ردهنساسنعم قعص بود هزوکب وروک نیهنسنرب هدرانوب هدننزو لعفت (طوصل اول |

 | طول مزا نذخااذا لوا طاتحا للقب ندمزاتسم یی ظفاحم سفن وکر د هنسانعم كلعا لععمر زوا تارصب و |
 (طنالا) روید هکنلیا لع هلترصب و مرح نهراعسا ندط اہ تحخا هلبرتسکوو ىج ك اح( ةطبلاو) ۰ هدننزپ هرم

 ۱ هلع كناح یدیاقلوا ناطوح نالۋا سايق هلیار کرد طابحو" ناطیح یعج هنساتعمرادح رود هراوبد |

 نالوا زادامارباد د طب :احسپ ندشلوا قالطا هلیراببتعا ظفاح طناعو هل راشعاناخزاذخ هراوبد هکر یدحراش ۱

SEN oeهدننزوبارغ (طاوطا) ردیدآ هیجانرهدهماعو وننلوا قالطا. هنا ساز اج لحااحو  | 

 هکر ويد هناکم لوش هلي ېڅ ليم (طاححا) ږونډ منی راع طم هخبولرا قید هدنزرط لیغآ كنس هئاط نیش
 iyo هطاچارادامازتاد هدرا دچک ا ی :راپ,دنکو بیو دا ذا اهدنا نکا لر ی راقدناب یواش آودو "باودرابوج ودب ۱

 ا یعالالاذ, طا وحوه لافن رو دهی ش نالوا قیعئرادفوماوق كنهنسئرب هدتښیزو ناهز (طاوطا

 ناو | واتس ابا موقلاطاحا لافن ریمنییاغم كيريزوچ شفا ظا :تلنهنسنرب هلن مسکن منه (ذطاح الا )

 ندنراپع تدب وع هطاخا کر دلع تسمن سنان م كليب : لبا هوجو بویلیا وفني هد :یناپنو دنک كهنشترب و رو

 ها گر ندیجسا بغلزب هاند برع هلی كناح ( .ةطوملا): هلع یصحاو هاصقاغلباذا اع یشلاب طاحا لاق

 ۱ هینمانتم رها با هظففاحو دمع هنصوصخ .جرهلص هلیس هبنب سضاحرما نادطوخن ارت کم طخ لار دید

 هلیهدالقیکیدید طوح وخ ناینلو ارکذیرافچوچ .كلاذک, مزا لصب دمعت یا: طحت طخ برعلال ہرا لوقتزونلوادازبا

 نلجررب هدننزو رت زا طبوح).ظوطاپ نیز یا یبصلآانهظح طخ تولوق رب لاتین لقا نم و
 ما هلیسیدنکه ده لنکا دتا یج هلواناع هنس هح ,دوخ اب تین بسر هدننزو نع ( طول )ردیفسا

 لات طط تصعناذاےھار كلاب میاموهو ره ازدلا طوح له لوصتدنمو رونلواقالنظا هبهعقا قح هنلوا

 سس م یھ

 قالبطا هبهنسنالو !قاروقو طقت ك ردردلک فّربصتم ندظوحو فطاحا ةف كاب (طیح و) ردفرعم یکیاو
 | طو ا دنس فو طوحت فو _طبحتو طیحت یناومةو لاف: هيلباكالهاوهطاحا هل نمف یشاومو باود هکروتلا

 هدیه او تیا لعف نزو ندرافربصنءرغربخ او کلا حوا مکلهتو لاومالاب طبت دبدجنس قیا طی و
 بیس حج



 هدرز و هبضغااذا هطلخا لاقي ,ندهنسانعم قل اراط یدارو و ةکلهمزادبلزتاذا نالف طلحالایشیردهتسانعم | ججج
 ۱ ۱ ندهنسانع»قاق هخلابم نعت: لای ادهجو دچب هدکلب ها نیع و ماقا اذ! لجزلا طلح |ل اف رد ھن انعم كلا تماما :

 ۱ | اتیردنیبانعم ققوبم دنچرف كتهقاننتلآ هلسیلا نکرکچ ,یروغپ نجاضو دهن ااذا لیلا نف طلا لای ]|

 1 دلو اهلباهمچ* نالوا اوضر دف هدانعموب لوق نع هقابسلا ءایحیف مبینطف ة لخداادازبعنلا نالف ,طلحا |
 ]| ادا نالا تابا نم اطجهطجپ لاقبدهنپانعم كمردیکینغوبق تكهنلنرب نوک كيمو تف کاخ طا ر
 ۱ نقاب خخ وقت نی روسکوازاجان هکر ونید هدنوشخو تفرج نالوا ضراع هزرعول ,هلیختف كاج (ةطاجلا) هرشف ۱

 ]|| یر غاط لوق لع ر دیا حب ك ندنآی مست نالب کر دیدآر جش عوقرهببش هری هظاجو فرح یا ةطاجب
 ]| یینج مچی چاغ یرلکدید يا ناتسبرعو يربجا ناب هکددایچج دوش یار هایسكمچوکدوخاب |
 ]| اهیشناکایبتنزولوا یر هدر هدرخز دیچ ار ناچ وکی رکی و درک دف اط رمش ویک د جراشند طاح |

 | هتیحو هداوس یا یلقهطاج باصا لار ونلواقالطا بلقلا هطاج هب هطعمن هایسیعپ هداوستنالوا + 0 دو ۱ ۱

 || یادی مھم فضاخ هطاجو رابدلبرسنتردیس هام كکروب که بلا ميصراضعب و بلا مدراضعب |
 | هیج كيعو كناح (طبط) نولواولننوشجخ یا اكو نکلردیعما لنوارپ هببش هنتوا قجا دغب وروتید هنناص ||

 ۱ (ناطاتجم) نولوا هرگاراوا هدنههومراهب : کر دیم! نفیتروق نوکر دو منسوب الب . ورتیبا كیوارب

 طاطخ) دزد مضومرب هو باڪس (طاچارددیجا لنجرب دوخاب ضرازپ یخ ومر يادا
 :طبطاخ یرادجبروو زا رافلنوا هکر یدآ تلجوب تاچوکرب هی )هرس

ESح رد دنا تا ضخ مال ةولصاهیلج میخ هدف وی چوب  
 ظیملخل ) ردیدآ قلم زقرپ هدانهد رې لیرغصم طیج (طیج)ردینارگ هزوگ,هنناب كحيزاش زر دەنا خم :ميطایاج ۱

 ۱ ج لاقن ر دونم اعم قلقهرتس نرالا لر ن نوجا هاج ندشنوکه رهنرزوآ تکاکتو لیهصا.هدننزو لیععت |

 | هى کرو هزغیصاذاهطجب لافب ردهنسانعم لقلچوکي ی هنسنرب و پچ نیدنکی ارش هيلع لپهجاذا هم رک
 هدنقو تاغیدزوا یغب * طیحالف الو تبرضادا × لثلاهنمو ودهنسانعم قمروا هچهتسهآ قر: هر غا بودرجآ

 |: ندیذآ لحلروب هدننزو رفع (طینح) هلواولل» كغيدرو کات هبالاندرد,پورو ا.+ هک: هکلب هکلب بویمروا هجدتنرهآ

 ۱ كيوکن ادغب [شهانیچهدزغآ "کر دندصاوخ: لا یا هطن اپ یتا لایق رونیدهیادغب هل سمیسک یا (تلمب ا(
 ۱ ونید هب ناص یادغب هدننزو : ادیب (ط اط ایلا) هدننزو بنعرد طنجيعج رپ عفان ِتیاخب ماج هزب یفیدرصا

 | 7 یطانطا دمج نب نسج زبد هنتفرح قلجحتاص یادغب ءدننرو هیاک (هظانطا )رونید ین دی انچ هلیس هدابز اب
 | قلعتمهیادغبوییادغب نىك كنا خیطنخ )بر ونس ه هرو نم تفرچر دنداهعف کس صنوبا یدنززفویردیو
 ۱ ناهششورلواتّوف مدنا زج كنيلبا لکایادغباریزردق هنر ومب بونا وقرونید همدا ندپالکا فوج هنن

 | اضفرهسو رود همدا قوج ییادغب لوف لیعهبحاصیادعب ( طب وی ایلبا) تنم یا یطنح لجر لاقب رودهمدآ

 ازز البها تر علا لوقتو یناق یاطذاحرجا لاقب رولوا كمد یزهرقكي هکر ولوا دیک ان یظفلرچباو روید هنشه

 .رونلوا دارا هدرب كهید ردن :وغلوط و هنسنک وچ .يسهچنا كنالفنمی مهاردلارتک «رضنا ظص ىا ة ةرصلا
 مدشنورد ندیبرکآ اکبل كنالفوردشلوارنکپ یسبسا هل غغاص قوچ ییادغب هک ًایوکردند هينشولنایاکوب و
 ْ باکو هتسانعم ءانسو هوادعلیم" لع لئام امرارد لا زمزهسم و یا ظناحب نالف هدرب كيدردراو وادعو هنیکاکب

 زمشطا ]ولو لئام هفرطرب نیک هبتقووا هکر وی هخ تعب یدایضج تقو كعرز هکرد ذوات ندظونح هروب رم
 طنین لح زا طنحلافب رد هنس نهم قلآ قولوض كر هروچ؟ سکو کن د دسانو ع هسکز هلزوکس كانونو یضف ك لاح
 طنجورچناادا عدالا طخ لاقي رد سان مت هپ یزمرق نهب قیرازف نایتخهمو رفزاذا نالا بابلا نم

 | قاچ بولكێقو مج كبیکا هدننزو دوعف (طونطا):لینلاتیا طناب هام لایق ونید هقو |یرافبنللوق اب رع
 ۱ قمرافآ بزلوا نلاکتوا یرلکدید ٹمرو هدانضح ناحاذا اذا لوالابابلا نم اطونح عزا طاح لاش ردهننانعم

 | قاچ بلک فو میم كنیکا یخدوب هلی رسک ب همه (طانحإلا) لرد و ضریب اذا تمرااطنح لاقپ ردهنیبانعم
 ۱ هيلع لةجاذا بلا طنحا لاقي ردهتمانعم یچابص طونجب هيمو هداضح ناحاذا عرزرا طنحا لاشردهنیسانعم

 ]| قمرافآبولشنپ توا یرلکدید ثمر یدو هانیتهتف (دپنطآ)تاماذالجزااط>ا لاق ردهنسانعم كاواو طولا |
 ون اكا ۇر هادنزوا رول (طونما) هردو نمایی حیاط نج ثمر طنح لاعب رد هنيا

 ` | تكلم ندّاسو لدنصو اروفاکرونلوارحتو رولبج ان هرزوا نکنم كنيم هک روید دین بکس اهن هو
 ي ا

 .زولوا

am 
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 ۳: همم سس بم م تو مطب سر هی و سم توس ۳۳

a 1 ۱۱ عي ارد اا سانا تاغ یاد طیب درسی ام تمام هرس نا تب یهود ردن خوا  

 | هطو صفا )رو اذفرق كح وکی نعد زدهرفض هرذدارم هکر دن طب و طا طخ نزکد تونلاصهدنزابند زاد ||

 | دم التك اهالی ةطوطجةبلا لابقب رولوا فصو هغاشیقو هبیرغص نالوا قرص بویلوا یسجوا
 ت بکس لاتتق هلو بساتتتسو فیطل بویلوا ققخب هکر وشلوا فصو هزوماولقشقاب هلن هليا وف
 راییق كنشاپرکد کروند راق اق درج هدر دیش هزفطلویس هدینازو باصم,(طاطلا) ساک یا ۱

 زوم رام ی "یوم هج اضدبو یکی یراقحرانف یتشادروق ن دباروهبظ هدنسهروج دوخناب هدنززوبشب |
 انلک اف طاطا Ul لوقتزونشد هغی هوش نالوا هدنزو دوس اتاط او ردهطاطظح > یدرف زاوا ناب کل

 دارا یو هریک تورم (طاتمح الا) ندوشد هثنرلیتف كنشاب رک هریکلآ ما و ن ا

 | ردهنسانعقسوابق ڭبۈلاموظ هلکمرونبیزوب دوشاب ق نتجاهل وټس ناناوارکد ینراکدید طاس
 هززوا قار نکووویدود :دیتزو باک ناططخلا) جوجو نعموا طاحطخ  هبجزخاذا ههجو حالا
 | هژرو | ما حطو هیقش دعنا نلع مام دیبا اذ ۲طا طح علا ظخت لام ردەتسنانعخ قا _ِط ز هرالوپ

 | ندفل از سوص کادو دو طعم هلک ادا ماتعطلا ین طخ لاغب ردهتسانعم كن .لراهلزاسه درنو نوار

 خر: ندنزکوب قرهرتدتغوا:تویغتص ین هیکلیب یتنازوا خاص هلقجلا هتن وکو بولبرو یک قآ
 نلعاکلدهدعاشب هبنج نع لحرات قم دین هر توتااف یطاذااطاطح لغ لوعلاء ان یلعزمعتلا ج اتي ران |

 | نا ربهود رک ط اطخو جاف طح لا !رجیعوا طب كل هک (طاطصالا) ها نع ل صفن حل ل ابح
 | ع طحح۱) هیفشذحا لع مامزا ق دقعا ]داری طنصا لاقیردفتسا تعم كا وب یو هنابطبوکو ج هرالوهززوا
 | تعم یا ماعطلا ن طالق رد دنت انعم ل ل راه لر اه ت وک وج هرذو| ماعط یخ دوپ *هننزو خلیج فت
 را بوش (ظوطنع) هخشطا فصا زا ئا طاطخاذهامب لات روخد هارد هد بنزو بار خطا طا
 روند هثش ناشوازاغضتسا افلطمو زوتید هزرق كبو هوا درام (ةطاطط ۱ )رذیعسا ئاو فوژرعمزب
 رد هشام كليا ترو طاف عمو شل زاب طج لاقت ارداتسانغم قرا یعاشا هدننزو لوز هة ظا
 ةعانیا ف ظخت نادنا لاش :O مالسو هزاتوو تط عطظحلا ۳ عرمسمااذا لجزا طیبطخ لانش

 زادبنز الا ر دقلو الفلا یتا نم نالوا باوص دوا ةنساتعم لفسلا بک نرود ةراباوکزم باو
 هند دنس بلط لانقن رواد هادف شلناو یخاتشا ندنسات تاطرشر تار هداتنیزوآ هدنفس (هططلتا) دروتلوا | ۱

 | حالا هیات تخ انی زس وند ةننذروق جاا دش ةر غ مم EE لا نم طعام ئا ةا |
 ۱ شاما یا طا لج ر لاقت روشد "ةمدآ نالوا شاخاوز زود شیوا نام یو هلی کااحو کاءهزمه ۱
 لحن لاو روك ناک همدا ناو لئ نیک یو فیفخ تناتشب هدنشزو ی صبح _(یطوطا) نینتلا ۱

 طو بقا لاتش نود هةتقا هدنورو یوضكر «هدتنزو "روض ی قیا ی طوطح
 كتمرانر ضخ مالتسلاهنلعو این لع ین كب هش هکر دید اقرا هدماش هدندنزو نیس (نیطح) شوب ةا ةا یا ۱

 رادیجما ضرب ءلرعاش مان ْنارعناطجنو هنتسانسعم ست روتد هب هر هک هلب زك باخ (ن اطار هدنآ یراذقرم
 ناونعل فرا × زانم فوع نی اطحت ةال#وشا بای زفر و درو نمیلغتلا نخازدندارعش فوعن ن اظ حو |

 كناح (زیقط اا رود هبیتسن هد رو كح وکرھ هدننزوبزب ز (صمطحطا) رد تابا تشد هدنر عشب ناک ق راف
 (ةط قلنا هکر طا و و نو رب هوا هکر طاربکو مسالا فیفخ کر هیت كف
 دارا اقدم و طعن )ژویو تالو لاو تتنخت و دن لوق نلعروتد هتروعرودون هدننزوهرم |

 هنا طرح هد روند نکا لو مر دشوق نانتلوازبم جارو هفب ر هکر دیعما جا رد هلي زرا تاتو ی

 او ا اراح (ةناظق دنا اطقللا)(ت ن اط 1) زدندننالکرازآ ازاورجز صوصخت هنمسق تا هلند رمسک (طقحتا هلیاهروتد |

 هدننزو ةطلغ (تمٍ 1 ةا ف ئا هن اطفحو ناطق ملقب وی هةروعرو دوب لس دش .دراطو یسک | ۱8
 (فللا) ەارولۆازدق وبكى اوزوينوبقزارد دطلح نالو لعروند هنسدزوسآ هود نالواهدایز ن دراز اوب | ۱

 هژذونسافعنقلراطوت و و فلحاذآ لوالا تالا ماظل لج زا ظلح لا ردهتتسانعم كلبا نیم هدننزوطلخ |
 لاتتش ملت له تعرض هدشیارو فضغاذأ عنازاو لوالا بابا قم اطلح طلحو لجرا طلجت لاقي
 (ظالتعالاو) di ر رکن بوته طالعالا) ) مالا ق عرسااذا نب روب رلانیباسبلا قم اطر طلخ و الف طلح
 | قوق هب کمد طاللباولاخ نعطاتحاو لب ایل لانو ناتا لجدران رو .هنیزو لاغتفا
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 [ نا ) طك معما ابامجج هلطشود لاغر دنا فهنا كمرمیک نتالواةدنزوب یلنهتسن ر دادا هو هدننزو ||
 لوالا ایل ن اطخ * عشلا طجلاقناروهنسانعم كیردنا یغاشا ندیرقوب یبهنسنرت هلیدیدشت كناسطو یتفناح ۱

 تاخام هلف تر ولوا نیهدلم]و + :تدرومد هکر ول شدجهتلآ كحهیلبا شفت : بوریو لقیص ةنيراش ةنیراشیا نالوا هدن رللا ۱

 ۱ هغمراو یشابشا ی هنسنو زدراعسا هد زو یصیصح )نط ءططاو) هلک اخ طا هینصعتسا یا ۱

 یادغب لرقالعا هدنتغا رطب یلدهطح ءارهتسالا قد رطب تويم لانبتما هدنراق دروس خا هدشاب : یرال وال اق

 ا ت دن سوری ۳ EEG هد نرد ھت هطحان ون ذانع 1

4f 
 سس حد

 " ندهاذآ لیتفلا مد طرح لا ردهنتسانعم قلا هاتبتور دهىد تالوتیوننطبذا نیناشلاو عبازا تانسلایم

 ۱ ۱ کییوتو هطباذا ته فا ۱ بو یی ایا نو پب و لطا چپ هل زن تندزمه یا

 ۱ PFET شن api الف نعطرحا نفاق تیم كلنا )۳ ناو

 ژودوبهلنیتعف (ةاطنمجا) زدقلوا هلبارتسکو هلبا هجم یاخ نالوا باونص لوق ىلعرو شد هنسهیق وصنالق
 دوخاب هلضغو منخ ایچ ناو ننه تر اخ مطبخ ) لونید هتروع كوي یتراقو نیکر جو شفای 1
 "طب و اضيع طبخ ل چر لقب ردشغ ازو مو روند همدآ شب بولط یک ولطهلکمب فوج كب
 جهش ووناوا ینالنیطا نایلون دال :رشیبق لو نت نراخ لنت هدننزو ضتک عطا
 ِ ۲ ج :(اططوصلا) یدینلوا بقلم ها ط,ح هلکمشیش یکم ود شهارعواهنتلع پهن

 طب لی لاقیروسنید هیسک تالوا بضغلا عی رتو لیزرشم بت بولوا نادانو لوهج قرەلوا لعاف مس
 ۱۳۹9 تار TERE بش میرسه

 ۱ ظنک طا. دنرطیتنااذا لحت ان طنح الامل عت ردهنسانعم قلوا نامششیتراق كنهسکرب هدننزو ءاتفنلسا

 اطح رعسلا " الوحم لانس رراو یعاسا نساهم کن دلل عتسم هنساتعم قع زوحوا ج حرن / ظوطجو طحو هعضواذا

 | راج اسوا خواب و لفسیلاولع نمودح,اذا لج را طح لاق رددنسنانعم كما هشدناو صخراذاطوطحو

 هشقنو هلقضاذا دلیطا فاکسالا طح لاقب رد هنساضعم كلبا قن بور و لقیص هشیانالواهدنرللا هلا هح

 قمقلاق تولاموط لكم رو یزوب لوق ىلع قمهچ راهو بس یرلکدید طاتطح هدیزوب كنهسکر و فسطصات

IEEهلال هدننزو لاعتفا (طابطتح"لا) جلف ههجو ن و نسوا طاطا جب :رخاذا همحو طح لاقب  | 

 | كاج ارو ایم وادلب رسک را *(نطح او )(طعما ) هطخ قغ 'ئئلا طنحالاقبردفدا رم هدا وا یاسنعم

 "طوقسا لاق ودهن صاتعم كسي | نیسضردنا کوب نالوا دنس هقرآ ند دکرب مدار (طا ط سالا )زار دبا رسعت

 | ا شىشە نم ییطعتسا لوقت دل جسم ةنسانعما لسدا صیفتتندنتیف لعیسو هنع طحنا نا هساذاهرزو االف

 | الشمس واااو نذانع ظحاولوقىا' ج اباطخ ہک ل زفخد هطح اول وقو یالتعت هلوقهنمو روند هکمردنا كوبا ندهقراو

 | لجقحیعد اوج هطنحیااناهعم بطه اولا كلذرغالوق دوهلایعیاول دبق اس وندا نع تنا یا ةطح
 یهرون نمهلک نالوا نمضتم یتساعدتسا بونذوفم لرب راضغتساو هب وتعب هل راع د نس هلکه طخ هل تارشا یاللعو

 1 تك ترد رکی هدنعا سرو رهظم قاس شالا هنلوزن تاذعوزحر هل راعد ان اخ اضه نالوا داعم

 | رافعتسا هکلب بوپلواملکتانهنبعب یبروب زم لک یهلارعا نر نسفم ضعب ید لو ارقس یوس مزاع یراسوقن
 هدا نوزاب مندن الناز ا بیو ماو كيلا بوتنو لرفغتسننمصتم نودونع یاعدتساو

 هلی یی رعو ینازع یخ هطح هروک هوا لوقو زولو رتخب هفوذحیا دنبم هکراپدیدرد هدنربدقت هطح استلم
 هدننزو هاب( طا طل ا) ردا كنبآ تاضمر هد هفلاس بک راسو ةدلبجلا هطحو رولوا شلوا اتشم
 ۱ طیاطب ظناطخو هننسانعم رجه زو نيد هل ةە 2 كونزک«هدننزو ما (طیلطاو) هدننزو طنالج (طباطالاو)

 | جوك هدنموهفم كلمياطح نکن یا لعد ازمز "طباطخ رج لاشه رولوا فصو هجرفیزبا بما |

 نکل یدیشایا ج ابن هظیاطج و مر هدازواو یدلوارکذ هدنلح کهن هلوآ شوب طباشطا هکر کم ندربشم
 ۱ هب یشکه چوخ ظباتطخو فرصت اادهذخ زدعلوایرمو تیاغب و كچوکمرف هدنناذ سایضتقم ٤ اراک زو

 ] دپطخو هویزداز كرعا لش ماند وسا شما ارفعب نرطبا طح ور ضف رص یا طباطح لر ل اعد زود
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 هدننزو روفصع ( طول او) هدننزو رفعج لغت )رونیدهتن اچ جر هدنن زو دعقم (طاثلا)زونیپ هنر قبوبص |
 لاقي ردهنسانعم كمك و یاس ةو لوا مانا تسمه پیکر هدننزو اچ جرج د( مطل )نوید ةرومابچ دوص |
 ولوص شبلروغوب قن ویص كإ لوق ىلع هروماح قبویص هلینوکسكيمو یخ كنان طلای سا اذا ل چرا طی
 قم لچ را طلم لا ردهنسانعم كنلکویس بویلک شوکه کر دنفدارمو هدینرو دلت معلم ) دونی رخ

 ثبدح هنمو هقشاذا لوالا بایلنماطن *یشلاطنت لاقبرردهنسانعمقمرابهلینوکس كونوا یخ كنانطنشلا طال |
 دعت یوړ و اپلداتوالاکت راصف امعشیا .لابطا راه ظشف تک غیا ندارم زضرالا دم لیلا تا نا, |

1 

۱ 
 متشهدننزونوب ربح (طولثیبطا) اطسبتمابطرهبیم راذاینننا بابلا نماطقج هطاغبطقچ لاقب رد هنساننعم لی ۱
 دوخ ابطنج هلیسهلک طلج هک بوک لیدی مسغت ی آت غلا اب واو زاید لبا عازاخا برعناوسن هکر ددتاکمانشدو
 یک و نوبق هلی سبک تن هل یامنو كيج (طخج) هلوا كم د هحالس هبا ذک هلغلوا بکر خو توضته ندنب لک طل

 كيج (ط ور ا) هب صغاذا غبازا بالیلانماطرمب ماسهظاانطرج لات م قمروط پونا قبط هغو
 ردبیسا كره هدهرصا هدننزویحب :[ نی طخ) لب وطئ طاورح لحر لاقن رونشد همدآ نوزوا تن هتک

 روبنید هر رق یراع ندیسف جا هل دک نباحو كج ءانطخا) زود هنالیبرا هدننزو لفنجچ ذیل |

 | طاطا) روتند هرب ترسو تشرذزن دوخت اب رد اصول لوق غار دنیا هننظفل ءاطماج ابا دجچمیاسخ (مءاسنیقلخ |
 ردهنسانعم كلبا نیم و بذک اذا یناثلابابلا نم اطل لجزاطلج لقب ردهنسانعم كلت وسنالبهدشیزو طلخ
 طاج لاقب ردهنسانعم كيا .شارتو هلا ذا هفیشطاج لاق :ردةنسانع قمیص قو فلحتاذا لجاطلجت لاقب
 طلح لاق اه ردهنسانعمقم هرقچو هطشک اذاهظلا جد دساچلاعب زجهنضاننمم : وص نخ یردوهقلح اذافسأو

 هذرع ( هطلطا) رد هيم رسا ' ءاهروند هلق نالواراقآ توبمروظ هدننیف هدننزو همس (ةطبلطا) ةئ راذآ ا یلسب

 ناوبابو یب ویص ندر هلنوکسكزویعف كيج (طنجا) علا لصف ایی نمةدحوملاءابلا ئور و نوا

 ۱ هلا همه ی اخ (.ط نا ) روید هنیزاق هح >وق لر, هدننزو حرز ا ربندنتاسکز ازآو رجز صوصخا وسد
 رولوارد صفو هتسانعههصع رونید هرهنسن شهروط ىن ۈنا طهر غ وب هلنیتعف (طرطا )ردیفدارمو هدننزو طرح

 | دزو لاعتفا . (طالتحالا) . فئارلا نم هرباخ هغ ج ئا: ةطلجاناتا لارو نيد هد ردو ووق 2 مجرب هدننزو

 روند هنروع هج سايح هدننز وروص (طولطا) عمجا هبررشادا ءانال ءانالا قاه طاتخا لاعب ردهنسابنعم ككا ۱

 امن رذهنسانعمتلمو , و تفشمو تجزهنسکرر هدنستازو هلغافم تطل اجلا ءا نا هللقلا یا طولچ « ارا لاق ۱
 هوخریا ءانظاخح بان لایه زود هر هرهفاز هحوق فیعاضو شوک هدننزو ءارچ (ءاسطلطا) هدیاکا هداکاذا هظلاج |

 لدخا اذارعبلا طلا لانش ردهنس اتتعف قلوا نوکشوذ ندقلناوتانهود هدبتنژو,لاعفنا (طالجم ال! ةفیعص ۱

 كيج (طاسالطا) روید هدروغوب نتاقو وب وف كپ هدننز و لیبجتز لوف لع هد زو لیبعتخ > یه ا

 | یتسهلجج كبو شم نالوا هدیاقو هسلتخ ااذا هطلتح ا لاگ قيود ەنساسن ەم: قعاف فچهتسهآ نیاروغوا ەش

 ددا نفتسلا زورد داسیا طاسصنلحو ط املح وه لاش-روئند هبیشاسفلق هلنیت ر بتلك( طا تل و) لم ۱

 دشادا ةنيقمسلا طلح لاق رد هنتسا نعم یا اتفاقی نک دننزو هحرحد (ةطةلجلا) رییقتلاب قرناو ویا |

 هار طاج اسب :رد هنسانعم كليا شارت هدسنزو هجرحد (طلحا) ریيقتلاب قرفناو طويلا اهحاولا زورد
 .یعاق دوخناب مزک هند انا ضراب هدندب هلنرتعتف (طببا) ءاخا ل نصف :.نلاسعت هنوعب نجف, هةل اذا |
 توس اکو ون هن لو لوش تکنو كىيا لوق لع روند هرهنآشنورتا نالف ةدنرارپ هلقلروا هلکنکدو | |

 طبخ هدنج ق لاتقی هل هموعضمنیخ:رونید بولغ هش رق ناق توبالتسزک, اؤ هلو :نئسابلرا بویالج نکل |
 هنجارمهو د طح و تولغف تیمدو تعط دن ناف قش لیلا همر اول ارات : لاو املا دعب ن دنلا طا لاو اجر تارانآ یا |

 قع رغا بوش یراق بویمهدنا تالضف عفد هلمالتوا قوح توا لوق ىلع قعرغآ راف هلخ النواتوا:یفاومان |
 مدارا بالا نها اطنح ریعبلا طبح لاقت و رادهنسانعم یامشتشینراق هلغمالتوا قوا یرلکدید لیفرت نا بیذوخا أ

 یاو مطرح و قز دلا لک | نعهنطب فتن او ا "یشهنسج رالف عساف دنفزکی 35مو اغلب وشلشر لک م هنطنمجواذا
 ی ذم هخو دنعنق هود دیشنزو ببار غ ( طاب ا) روند نبش نالوا نضواع هدنرب ینزبغو نالوا دننه مف |

 یطاسخ یخ روند دینود نشهارغواهنتلع طاصبهدنشزو تک( الار دیا كتلع نالو! ضراغەرزۈا

 هدشنزو طبضا( طبل ا) خطانتحت لبا قاتقب و طابطهناصااذا طبحریعب لای , رنصق كفلاو تف كناحزواک
 ًاظوبحو اتطنحش طنحو هلع طخ لافت ودهنسانع قلوا* هدوهب و یه نا گندنکر هدننزودومق (طوسحاو)
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 9 NIIN هأطب و هق ماذا لؤالا نالا اطبترمالا نع هطبث لاش ET كىرەكمكۈ كيا
 ]| هماقاهرزوا شمارب یبهسکرو تمرواذااطبنو اط هتفش طبل لاب ردهنسانعم كوشي بورت قادود .هنیتعتف
 | تینشیای هکر دوب هدننزو للیعفت ظحبتلا» هيلع هفقواذارمالا ىلع هظی لاقي ردهنسانعم كما فیقوتو

 1 || صوصخیپ هدنزو لعفت  عبت  ةطبت خم رمالا نع ةطب لب ندهنسسانعم كمر دککو تللباربخ تو يتوع
 هدنلعو راک ء:دننزو فتک(طبثلا) یفق و تیاوهطتفرمالایلع هطبب لا رد هندس انعم قلوا فق وتم هرزوا
 ]| دونید هاو همدآ لو لبقتو روند همدآ فيمتو لع ف قجایا طملحر لاش روید هبسک نادانو قجل

 لار لیفث اذکو :تفیعضیا ظبلچر لاق هلن یسک كناتد طابیو طابثا یچرد هطبیّوم
 | تنم( ال ات ناکاذا عبارلا بالا نم اطتسرفل او لج ر لا طب لاقپ دهنسان ل عم قل وا طب تارو

 || نضر لا هطبنا لا قپ زد دنس انعم قلاق بولوا نمرم بوبا با تقرافم الصا ضرم نالوا ضراع هیتسکزب هلبییمک
 1 رب و هی دحوم یان(ضطابرت )ردیدآتیوارن هدننزو جرز هلا دمج ئاج طوعا ةقرافث بک ناکاذا

 ارب هلو کی كارو یف كن (طملندیمسا یرادب كتعاجون ندننس هلبمق هعابضق هدسزو رفضع طب ردوخان

 ۲ ندک اچ قبوض کر د هنسانعم طلثو هیاطو هبلعیرزا اذا لوالاو ینانلابابلا نما هطرتلاقیردهنسانعم كلبیع
 | شب سلب یاب هقرلالاقت رونللو رله بابک وند هنو رج طرتو طلث نعم یضلاو روثلا طر لاقي ردنر ابص
 | تراص لاقب رونیذ هغلپابقب وص ولوص هلی مسک كنان (ةطابرتلا) یدنلوارکد هدنابه هزلي شمک لا عطر

 | لاقب رونبدهبتسک ناجئارکو لیفت هدننزو لسم (یطدملآو) هدننزو یکربخب مینا از هغ دز یاذیطابر ضرالا
 ۱ | .ریعیلا لاقب رد هنسانعم تلسرتقن ویصاعب اتتمیم اتتمىمس® هود هدننزو هجرحد (ةطبلا) لیعتیا طنرمویطنرلجر

 | هلیاه( ذططملاو) هدتنزو لبنزج (ططعملاو) هدننزو هذغنق ( فطع هطیعرملا) کلا دتم لمائاذا قیرنهیکب رب

 || لج (ططعملاو) هدننزو ذغبق (طعملا)روتید هی اب ر وچ قی وبصیروط هدسننزو هلیعذق (طیطعملاو
 | هطیلع هطعلالاو .هدننزو هذغنق (ةطمزملا) ]۱) قیقریا ططعرو طعرت نیط لامیرونید هروباخقب ویص هدننزو

 | دوخایولسقطپاپ شاپ هدنشزو هج ر جد (نطعرملا)زونید هخلپاب قب وص ولوص لوق یلص هغ شاپ ټو
 | مرادنلدپس نکرتبح هدرخآیبهنسنریو طی تاذ تراصاذا شالا تعمل افي مد ەمنە قل وال ی قیویص

 | والدا واوا هکز ونید هنویقیشپد لوش هدننزو حنبزطععلا) نوصي یا عضلا.طمرب لاعب ,ردهنیسانعم
 | .بوشبش خولط ٠ هدننزوزامرحا اطات رالا) عضم اذهمرت رن هریک یااطظمرا ةن لاقب د هلواررردنلسسس نارا نکریج

 د هنسانعم فراق یکم ولظ ندتبضغ ظرف ةتکريو جانا ءاقسلا طرا لاقي رد هننتنانعم قمرابف
 3 لا | ندشلیارم اریسفن هلی هاشم بغل د يضغلا هیلع بلضاذا یلجر لا طم ها لا

 هدآ نط | لقط ئو سانا لوالا تانلا نم اط یصلا طلاعب زدهنسسانعم ككمروبت ءروبو قمرفهچ هلبددشت

 ؛رونید ه e نالوا جزا یرالبق كني راشاق كنلافص لوق لع هیهسوکو نطبلالیقلایا طلب لاقپرونید
 | طاطا یرک د كنضفل نی امو زدضوضص هنالوا هچزآیرابق كی راشاقنیبجاا دون نطجباادنع
 سوت یا طی لاننقب هدننزو نت زولك هط طول ضسک كنانرولک طاطثو هلبع زا رولک نانو ہو
 ۱ كناو كن عتالاز نینجا رک ارك نم الو ان ةیفر یا نینجا ع لچروا تینجاخ اویل ازهش لیلقلاوا
 | مارک هطا طبل و)هلننتق (نعطعلاو) هدننزو طخ (طقلا )زدن یفاع تغلو دوخا رود و دوب هلیعف
 | بابا نم ة طو و طاطو اط ذمو املج را ظذ لاقي دهنمانفم قول هنسوک «دننزو هموع (ةطوطداو) هدننزو |

 ری ات ها ًارمالاقب رونید هنزوع,نانلوا يق كنغساق هدننزو ارجىئ ا) اظ ناکاذالوالاو اغلا

 ف كانا زمره ۳ ۱۲ رقوصبو :یطا ٹناغب هکر | نوتىقەكحا ورب هتشهکحمروا ذوخبا هنانمم ن وكبر ۇئ هک واو

 عو تختزل لدا هو ابی تن یا نداد اراک و هغوا نشو هجا تباغب کر وند دمو لوش |
 ۳ ردهنساعمقلوزو تا هتبتمف (لملا) زیغتمیا طعن لس لاقي رونیذ هنا نفهتمشلزوب هلینوکس
 بوشش قادودو عطقتو نټنااذا لیلا طه لارد ندهننسنانعم قمه هزاب بیودبا نفعت یردو ربغناا عیرابابل لم

 روب دهیهطروع نیدکب|شغؤق هدننزوهحا رف( 7 ثففشوتمر وانا هتفش تن اف ردهنسانع؛قعالنچ

 ال ا) ههضزو هق دانا* "شل اطعب لامب نددنسانعم قعافوا توکو ودهدننزو لیعفت ( (ط.عدتلا)هراذهیا دطعددضرب لاقي

 اقیقر سا ذآ الا بایلا نمالطلث یصلاوربع,لاوروشلا طب" لاقبرددتسانعم كملي قب ونمهبنوکس كمالو یقه تا
 كنازبح راسو ليف طلئو هبهشطل وزه الا ماعز ذاا الف طا لاي راف هنس اندم كلباهدولآ بولا سچ ب وینص هتسکراو
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 اضابرادلا یاد لاشن gem OF هلمردلاف یرر جدو و لا یر مب ماین أ

 دا روھ تاج هداهب و تو عظفهتسا اکو حاغا نوا قاب نناوا راطا رخ ترم طالبلابااهشرفاذا لالا بابل نم ||

 یخدوب هدننزو لیعفت (طیلسا) طرختا یا طلبلاب هطرخ لاقت ردندنوب هطلانآرهاظ ردتع) هو هلبعض کلا زود |
 هلو كنم ها بس هاو مدا: و طالب با شرفاذضورالاطلب لب ردهنس نم كو را یو |

 هدک< رو و :همجو ابرضهتاتسس فر طب اپ رضاذا هذا طلب لات زد هتنانعم قمزوا کفر هجا
 كبقلا ءزماذك يع كاب (مفلبلا) ىشملا ق یبعااذاخرالفالن لاق نیل نتاع قلابی بول رو | ۱

 رادع ف دنامز نمد ههر زدطقاو هدنتدب ا لحام نشحاب و راجام غرکا ف6 هلا, ءامرد ناورج,
 :دوخان ردیدآ تك ضاتطمصبوا اهتیعب وخان ردهنسانعم یناهک نو هءاظ د وخلا سلقم ذوخا: نامزد نوح |
 هدف وص هانی ۰( طلبلا) روند هی یصارازاومهو زود (دطبلالبلا) رددارغ یس هناخ شم شفشود ها هلو | ۱
 ماابي ونلوارم ارد : یشنانکهد جلال طصا کن وش ولید هثرانلوا هحانا لهاو نوح نحاص لابال زنم تاک |

 نیزکنیلع نادنکد کتب طلنو ندکرکقلوا قلواطلأاب یعجنو دل وموبارهاظ درا ةفوصلا ن نیا |

 جاو تد هسکربءدننوا هاجم نام لطلابلا), رکسلل ازم نواف: یادطلب مه لاشي روند هزات یا ۱
 دهن اذآ حاسلاطلان لاقي رقت انعم قلابجبوشرو دهدکمزوپریگ زوب وآ قمر یا لوس | |

 نالقیاوظلاب لایقب رد هن تسانغم عشار غوا ةر ئر قز هلو اهداغ 2 هدزپ فون قدرات رو هان
 (طلاسا) :فوپتساب اودلاضتاذا,موقلا طلاب لانق رد هنسمانعم یعشروا توغ رغوا هللقو صرالا ی مر

 ۱ هنيو ونا (طولللا) فویسلاب اودلاتدا شنا طاابت غلات ر ندهنمانعم؛قجسر وا هلق ىنى وب

 |هدیکو ردنا انسا نو رد ظل قو لیقتوت سباتوتهوابعمتتط یادنا زا یادت بش هدف زد یر |
 [ضرالاطولب) "اید طولبهاش هذیسزافو كزلا طولب اکآهدی رع زدندعونون یخ هاتمکر ەي رکود ر 1
 هدهنظانعاتضعاو ( ردم وضیحو لو رولواهمشهنقوو ءایدنه قروب ودنا ئ کبد یدونالب رو قطب ر دا

 نک ی هلظوا ید فو نک لح ئا [ویطولب عطفا ت علا لوقتو ر درع ءو فاض یاعطو تعم یر بان |

 :راردی ادیان هک د تکی دنت دوخاب هدقذلاق هدنامورفتولب روت هر ذوا ظارفا هلفلو اتلنص تام طب وا |

 ]| هداسنزو ووفصع :(طوقلبلا) دعباذا لجرلاطلبنا لای رد هنسابثعم نیوتن
 هیدن رةش هنشاط مزرعه دینزو رع [(طنلبلآ!ناذیدآ شوقر اطوقلب و روند هبسکزو دوبی تر

 ءو ناتیاش" هلکنآر دقح هاو اطر ہد نتع طر مرک نیتی سقا اط هنسنوپ زواوا مالمو فیغخ دزمزم ن

 سال

 نت ؛فنسوت نالوارمضم هیقفو ماما لدتا هبآرقرب هد ته هډننزوزب ز (طد وب) زذ غم یراق تر
 لوا لبلد نیاز رع كاذک لو قف کیا | نخلیک لوک دواوو یف ناب (طوبلا) ناو ی

 فی جاق هیهتنادم هدنزو لارغا ون نعذغرنذاذأو اخت بم ااظوب طوبب لح را طا لا رشت | ی

 نانا شواترضخ مالسلاوهولص)ا هباع کا (لوسز)ونلوا قالطا هولغاط ضوصخم هنش هل ت محا هدهفاسه
 دید دت تو هلتمتف طار دفاضم هلاروا طا وبا هو ن غراب دل نضاربعاهدروب نم هنن اک فک

 0 ذر دک رک غیا فا ضا ید غا قاصب ضامن اتم |

 شق EK Ay :داجم قاتل انف تر 3 سعشلا لاقي وتب دف هاب بس دن هر ها 4.ةط ةطاتلا) ملا

 تونل افلا: وص هغالببهرق ار ژوللوا رن ةه دک دیبا برم بلکه ضن وخ بو نادانو قجأرب * ا
 قالطا هدفا اهلطم فطأفو لوا ناخ ندتمازهص یرخ هقلجت؛لولوب تکی زرونو داننف هدف آوا ولو
 1 ۱ نطاق ییستعب عجب رقوص یر نتیدازغواکر ردي یو ول !رهز نوکر و هنسانتعم نیط روفلوا

 بزا وقت" نولوام زال فضا ةن یراوحو ءافجت یا ءاط نم ما ةلاعع نوید :هتزوع نآدانو نیتشآشهدشنزو

 هار یک ماوخوا هننلف ماكر: طر وول ا) روند هنقاع ماکز ەد نن تاز غلآ ار ەل نا ىا طنا اوهاح
 ردهتسانعم ققوف بولجزوبناهلتبتعتف (ضطأا) موکرم یا طو شوف لوعفلا ءان یلع لج اظ لات رون

ar ma 

 ] شایع رطس هلن ونوهت یاب (طنسلا] نولو الوم ندن زد نشف لیگرلکدید ییلاش شا نخ ۰1

 || شه 5 نون هدنآراوبق هکر وند بش یرلکد ید طوب هفب رج هل كل (ةطو لادن 7۹

 ۱ هر زا تمام تانتهما ارتقا نره تب نالوا ئ دنه ما ازوتلوا بتترت لغام ا قاصۈدوشو نر هکو ۲

 تی

 فقرو قوع .بوبلایوآ ندنینی لک تیز لفبتلاژ ا ئازا تالان اس اا لاش



ga 4 هغ 
(E 
7 

{ok 

 er ها زنك ك ز همش (طاسعب لا طازفالاوولعلب ناک اذا عملا رمالاوا لھ جا ین طب لاف |
 هسنیس انهوهج و هسرولکهنهناسا بونمارا ینکواندرآ هلزوسو طخب نع بلا ارهالاو لیلا ق طعب ال امنردفدارب

 ]| لام اقدام لالبازواص یرادقمو دخو محو مغ لع لاقاذا لوملا ین طب ال ایم ردهنسانعم كابوس نام
 | هطعبالابش : ردهنسانعهكلیا قاریاو دعای ذا نالفطبالاسقب ردن انعم كتنک,هارباوهز دقزاجاذا لح زا طب ا
 ۱ | قیلکت هتسف جراخ ندنتفاظو عشو همدآدبو ب و ثرهاذا دیعلا طعنا لانش ردنا نعمت كمك« فوحاقو هدعبااذا
 ر اولو لخ نو ذفنق هاو (طدحلا ) هنوفق سلام هفلک ادا اتالفطعیا لات ردهنتسانعم كلنا

 بلا )روس هغلاوب ید راوب كنك وب ناغروضوا هدیشنزو ذغنق (ةطفعبلا)ریصقیا طعفعب لجر لاقب
 بد هنواو ابن ترم تارخب ان هناخن هل نوک كفاقو یخ كلاب (ظقبلا )نودبفدا رمو هدننزو طعم هلفاق
 دعم قملغب ور دکر نوجا كليا كوب ییاتساوهعتمارواو ار دصم طق ۇشاق یا تسل اطق لقن لا

 ei رخ ارپ قناتسب وغاب هننکرو لرل همز جو هعججاذا لوالا باتبلا نم اطق هعاتمطق لاش |
 ۱ || نیزاول بویلشبا هنس هدناتسب ناوطقا هک ذ هبات س انجم كلی ا هلاخا هرات لو ا رطب هنلصاخ عید
 ۱ ردنراسبع قد ننک یا ضب وفتو طرمشهنسپ دنک یجب راب ثلث كنل وصح هدکد لیا لاسعاو مظنت
 | هرقفانا هعاتم طعت لاعب رد هنتسانعم :معاطو عب ب او تلثلا ىلج هابطعا ادا هيلا هناتسب لتچ را طه

 هب هقرفرب ندسانو روید هرل هويه کرد اش والامل نکا کر سکوی مبلغ طقلا

 | بطق هنمنخا لات رونید هیدعطقرب و ههراب ر ندهنسدرپ و دقرفیا :قرفیا سانلانم طشءاج لاق روند هکولب و

 | تاج لاي دود هاچ هادنک رب ندو هدننزو هذن (تطقبلا) هقبلا)روننید متعاسج هدیک ارنو هعطعیا

 | )ردبنشیازوق دروغو هک وب هیشکج وآربهدننزو هدینزو باز (طاقبلا) ةف رفتم ةعاجب ئا مغيب نخ طش
 لقب رهام هجا هدننزو لیعفت (طیقتلا )رو شدهنسهصوت كن زو رفلهچ وبا هدننژو نامر

 :عرسااذا یفلاو مالکلآ د طعب لاب ردهنساننعم كلی وسو تاتو كم رول مترو. دعضاذا لبا ف طب
 | لاقب ردهنسانعم قعغاطو !هتکباذآ مالکلینالف طقب لا د ةنسانعم کلی ماخاۋ ان یکیتایازولس نیمیلکرتو
 || قد رفت لتقاذح یلانس ن نوناخیاینعب هل نطضال كتفرهیق ایدز ام رقاذا ۶ ىشلاظةب

 [ وتو ورا بودیا قو زط هنس هلاخ ئم هبوبحم هجنا سه نوکربهرانزرب هکر دوب یصا هلا
 دز ز.روکیلاحوبهیکد لک هنسکرب دی دیاتش تزوع بویلئدح هرب یتیدلواراجان هلکلیاروهط یسهضراع لاسهسا
 !ذخو ليج - یشبارب یدلیاداریا:ی نزولزم مالک هتروع نیفلوا هسک نیفشاشوب هدنتاذ ه زاسنز هلک بود مشالت

 جنس ناب وهتسچ هحل یربخرهدننزولعفت (ممتلا )روش هيك نالوا رۇم اھ a اےک
 رواج دو هدننزو بایت (طالبلا) الیلقالبلق هذخااذارمشخا طقبت لالش
 كن و دوللشید هنش اطمودلاقو اتههءاتللباهب وتسلا یا ضرالاطاالبی اوآراشلاسش

 ج طالب یهر لای زوده خن خوام دبا : رک ت لذک ل راشاط مردلاقو راذلا ق شرفت یلاةرا سا یا طا
 رصحرب و دن ین مت ونا برق و طالبو, نانو رف

 بیوه سو سس تی

 nee مع سس
  POPEی اقا هی  1۱ E"ااملش 1

 ح و دن نو تر رام هلو قاب زاس هدننیت یرونکت هینطنط لق هافالسا
 هد نورد بلحالاح دیدآ هی رقرب ةدنتبا بطق بلخو زبقجب وا طالب نالوا دوې لجانب لاج یدیاردپانیذح | 1

 هیلعبل هروتید هتینامننم تان کلکب ندنفرظ جالب لوق لغ هن زو لز طاالنو زفاضناکا طالب نک ||

 كزیرو هنگ کن هرهه (طالبالا) اتم بلصل | ییهتنموهوا ا مہجو یا ضرالا طالبی قزاف یطوسب |
 هلمردلاع ار بهش اسان لا رد هنس انام قتمارفوا هنساهتتم كسالضدوخاب هنئزوب ,|

iT لاه جاا كندو و  ظالبلاپ اسهشرفاذا ضورالا طلبا لالش ردهنساشعم ك غيۈد 

 رقتفاو ضیالاب صلاذٍ لی طلب كا نلت ونس اشا قل واز اسکاخ بولاق هدر یزوفآةلپلوا |
 تاع تاتو, وی یک امانتی اب منکر یارو رغواو لوعفملا ءا لع طلبا لاین لاح كاكفو ||
 «دلاونپ دیننکز ورایدلاقرهدرو هدقجآ یک براش اطمردلاق اشیش ےچل عاد ملاذا موقلا "طلا طلبالاقب دات |

 هیلعاادا انالف لاقلت نونشباپ یک شامل سهتنیاس یاب مازا ردق هجنرد قب بو زیدناضوا |
 سورس
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 دار شک قلا طلاب ال اکو الۆط م ەج یفو توت هل نو ضف ی اط ب ها هدازلاقب زدتغز هد هل تعهد ۷0 3

 نیلنشندنکر دسق هنج و پونلش هل هایت وب هک هونلواقالطا هقانلوش هلنبتض ( طسبلاو هلیعص كلاب (طسلاوزآ
 داش ط اسب هلی یو پک ابو ږولک طانسب هایم کک كناپ رولک طبس ورولک طابا یججج رل هلو | نمزیآ

 قالطا هنففاسم.نالوادیعب ( ةظ سالا ) حسنه .یاطلاب ناکهللاقب نوتې هرب شال ولهدشن زو دعقم (طسفلا

 ةفاضالا جسم اقوا ثمل اب ةا مارة مق ترکی قیر ناقابل ایل ناب وا يدب یادطسابتبقع لات هجو وولآوا
 هفرغم هک نوک قرهاوا تو صتعو نکنی هیات نعب دطسب وماق یا ةفرغماهولعچ مهناکه ارج ریغ |

 طۈسلاۋ طوس لا :ندردق خيلو مادار ماج :یسویق,كنالف | قع يراد لیا زاس تما دف نیرغ یراق ۱
 سا تىق لاقبودیلب انتقم قو رقمك هلو انا ویا یزاذذقم,عارذررب یزاناب یکی هکروناو ن قالطا هن رس هود لوش |

 هدنساضق نابح هدنرابدشادنا قر هلوا فرصنمو فرصنغرغ مد شزو هرم .(مطسب) ! قوم دضطوسبو
 ی فرا رک بیکار طب هانی فسا شوم |

EET |نا ازا  BSEنفس(, تش 3۳  

 طشد لوقترد هتسانعم كز دبا تک ك هزه عطاتسبال) ,ردهنسانعم كليا لحن هد تیز ليفت ئا هم ||
 كتا (ط هلا )رددنوهتسمو ردهیقارع تغل هفاعوت او لا یاابطاشب | نالفابطشب و لی اسطب شبت نالفاب ۱

 چد نا (ظبلا)ترولوا تقاعیزنک | هنیشداضازپ زردفدا یم هدیناعم عیچج هليظفل طسب هلی ن وکس كذا صو یت |
 نيدو هغشاذالوالا باللا (نعآسطب حرطا طب لا ود هنتشانعم كم" دنور اب ینابجوییهرابهلپدیدشت كنا طو
 هلا ونان زا ردا طب وامهفش اد اةنمصلا طلا داپتسب هام

 | هدنشن رطافوقد طب و ردهطن یذرفمردس عمیسراف تب هکر و شدهزاف دو مکه روازوا یزو هشم ید یش باری لقت |
 فراعتم هلا تعسف د تاذلاب هلسعلوا تسلنه دمدآرببوننم هوبا رق لوا ىطبلا حلاو ا ندنیث دج زدی مدا هر

 (ةطقا)عضبملا ۷ ةطلاب ةه قرع طب لاقت هنتسانعم عضبم روشد هشت هل سک كيمو طبل ا)ردشلوا |

 هدناتسب رع هک روشد هب دا وتوك هبدش هر هزوزاق :لوق ییعراروق یس هلوقمعاب و لایه هکر وشید هبهت د هلی كتاب |

 هطوهدنع لاقبیدنلوا رکن اکر دد رمت كف مطب وز روقوص نکا راناتصو ضر قم اجزدبزکدید مر طق |
 وطتتلا دطتلا)رديقل وم ك باک ماننا هادندحنف ىزکملا طب نب هلن دیعوب و ةر وراق لاء انا یهو ابدی ا طیاسلا

 هدنامورفو زعبامو ط اف رج ااذا لج را ط طب لاسقیردمنشانعم كل اراکو بسکقعتاضتول قه دنزو لي مت
 ۱ اظ: دی وصزاف لوق لسح كوا زاع هد تنزو هانراز ( هیطنطملا) یتعااذا لح راططز لاقي دقت ساضم قوا
 هلوج یتعی قوا ییدنتنسو آرا فیض هسکو و ملا یتصاعواتاصاذا طبل طیظب لابی زدهنسانعم

 هل صف كاابو هلتفاضا (هطب ساق) يا فیعض ناک اذا لزا طظ بطب لاییشود هنسسانعم قلوالداکنمو
 تره اب یا طل ارنا كاتا ؛روهنسابنعم کذکو نفاق منو نیک هلی سه لا (طایطنلا )زودی كام دا
 ۱ طبل امر لاقت روش هتفاو هیهادو روند هنشابكنس هلوقم قاموطو هباو بس نایلوا ینو فو بذ کااباذکو ۱

 هنکي كراوک ی راو طاطب طقاطخ لانب رونلوا رک ناعابتاهنطغلطاطخل هلیسعص كنا (طئاطبلا) دیهادلاتیا |
 نحيل: عا لاق رد هنسانعم قلا یس هید عان هی رسک كهز طاها طا ءار ور لاشاروشد ||

 | اللت ك نا (هطب ) هنسانعم هل رو قد هنشوف تانکک بس لیت :لعاف مس (تطیضبلا] نهی طب یر |

 | هطب نت یینون نب دڅو ناصالا طب ن هللا دعوا ریتدامسا هلی ت یاب طرد یمن نرم حا
 لاعسروگد ەر قابا كب هبننزو.هآ رل زم( طط تمار رییراتدحنایناهصالآةطن ندم نچ ند چاى لاها لا داچو |
 ]| نی دانه فرس اروند هتدروق جافا ردب رغصح كةب طب هلی سعض, كنا (تیطبط لا يعن ىا هطابظبتمضزا |
 ۱ كان طوتلاو) هدنشزو ذعنف .هلرا هلثم یا مرا داند نیلفخ رک ناوم درام دف کان ایط طب 1

 نق ىلص ەنساسنەه تم ار نوک طدهبو هن سان مای اولا سمسزتیربزو یاب کر و نمک کرد بس ۱
 ردذوخ أم ندلوا یاهشعم تعبنا )رولوا.ددشم نیاطاضعب و ږوناوا قالطا هج هست ها هیصخو هلارکذ | |
 ,قالطا هفدآ نالوا مل طخو فزاع لاکا ىلع هنبافدو نداق هلغلوا دنا فصوصخرب کنان هدانا |
 ۳ HIRO o جو مووی لوتترولوا
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 اک ايا غف نزا هدننزو هجوجمد (تطشرل ) ةکلهمیا طور مقو لافیردهنسانعم هک هلی
 اخ ر هدننهبخ انك لل از هدشاضقدادغب هدننزو یکخ هلباف 1 یر هرمشب برم ذا ما طشب لاش لابس ۱

 ها ناز, لای تاشو قرانا قیطقبص یرلعدآهدسننزوهجرحد هلفاق تا
 زةغاط نیهنسنزواتتفتام یو اذا لج ولا طق لاسفپ ردهتسانعم نکن ونود قر ەق هنس هسک وا :راقتماوفخ |

 ۳ رلکجما قرهربآ راب سا ذ| لی ین طقر اش رد هشسام نهم قمقچ هغاطو مالیظنالب هحرطاذا مالکلا ظفر
 ۱ ین محتاج رم نیقاسلا ىع دهقاذا لجنزلا ظقر لاسبندونسابنعم قمروتوا بولعوج هرزوآ
 وم نتزافدقالنوار هو دو هاسفق نعمقو |ذا.لج رااطقربن لابق زد هلسانعم كمّتود هرزوا هک[ هدننزو
 iê رجل وج فربما وللا تطلتخباافالبالا تطقرت لاسي رد ةنملاتغم

 هلل رک للانعطارتشب)نادیدآ معضوفر+دسننزو رفعج /(طبجم) .نونسلوا بیتوتهلکم ردزکی نا نوتیز قوج
 [قعال هیلوکسن کانبسو ی كناب (طیبلا) رولوا ق وج: هدا زون اس یزلکدید هنابسنگ کرم دلب رب هینب قال
 |0 لس رک رام سرت قلا بوم لا هما

 !لافی دی ا طوسبم یضوبقم بلق هک لمتسم هنس انعم كابا رورمسموداشو اهدماذا هدیهیلاطسب كا |
 مزد بام برس کهن باو ناکمربو «تماذان الق |

 | ردفن بضفت هززوا هسکرب یدآر و نطبق ضب زرع عیفاو ئا نط نشسازفاذبهلوقتو
 ۱ وکسوابد ا لک: :tae. Prater "یلعات الهنا طس لوفت ر وت ینآ هدنترمو لضف هک ان وک

 نلف ملان رد ل تحج تس ام یاقهناسبلابالبوخآ هلیاهلازا یضا بقنانالواهتهج |[
 قد هکر لا وال قاذا رثهل اطیبل لانقب ودلیعتسم متسانعم كاسيا ونعتلویقو |

 | نیک رک بر توی حار نجلا نول ءالملا ىا دلاك ىا هاف علی ءاسلایا هبقك طسانکو

 یی اع شل اظات لاقب رد ةن اطا قلا هدننزو لفت( تلا) لانظو تمان

 : ویو هکروئاوا قالطا هر وص نالوادیعب هلاخرمطساب و هعسوبیا ءاشب نت قارا بیا
 یا طا نخ لاتعب رونلوا-قالططاهبهود هدنور كت و الکل نم نیمبیا ساید" لقب هدیا نیش عنسوت

 ك بدو رولک طسب ج یکه لاتو هو ملکر ونشود بویر هکرونید هش ود هبرسکت اب (طاسسلا )|
 MEE NOE لخ هنکلس یراقارمم كنج اغا نالبغمو ىس هشرژواو

 مو اند ۱ ول روند هب هعساو ضراو روداد هضرا واکشود ناوبهو زود ېک یمابالا هدتشنزو
 ةن زو ما ی او وزود کف ویو طاش هدکزو هتفسا ة طلا )رۇي ده ەزت نو ناف ناوا

 تکه ا هستش ندای و زدیلع كضرا هطیسب و ةي وتس ةط م ئا هطبسد و طاات» نضوا

 شرم تورم (طیسلا) نونلوا قالطا هبهقان نالوا هجرارب هلی وان وزونلوا لاسعتسا طم
 ولوا هززوا دا ینملکت یکن اور هکرونند هبیشکنالوا ظا تاو تقالط هدشناسلو نولشد هبهعساو
 رع قاجار شو نطور غالب و هلن ساب طد تای طبق رشا و طس جز ل اغ رد طلبا یوم
 دا قلمی دستساز ندنلیهاللطت نیلعاف دچک وک یزو هک دیس
 یاهو طنب ښا وه لانتب زونلوا قالتطا دمدآیورههاینشکزلتخاسنولزو لب وک بجولآ طینبو
 كن زہ دراو مم یا نییلاطیش وه لاسقن زوئلوا قالطا الما ا درماوجو مرکت ناسشب دنلاطست و

 | طیب ق هذ لاق ردلع كضرا ق زەلوا ضرب طنضراغو رفصم (فطبسپ ) هایی ع كناب ندطسب او

 | لحرا طسب لاق رهنشانعه قلواولت-السو ولتفالطیناسل کل ەشىك را هدشنزو هما اک( ةطانلا نضال ئا

 | ذغلوق ناولان طاووس هدتشزو ءارجت ](  :اطسلا) انساتا ططیسلب ناك انا! نسماخلا بالا نم ةطاسب

 || دلة هئس ازت تب رو تایضف غف كنا( ةطنشلا) هطبرع هیظعیا ءاطتب نذا لاقن رولوا تفضو

 رو بتن نم هدنتصوصخ ندب و هبالماکک فطاسحاو تعسو هدنصوصخ شنادو و
 سج zz سس سس حم

E 

 ۱ تم ازوس ماظن و نابسنم رنو اکو الف هففاذا مولا طقر لاب قن ندهتنانتفم

 | رانا * ۱ دلم تس هن اتع قععازوا بونوسهتسنی و طستاف هطسب لاقت ردهنسانعم تاشو دتیواب

 | تالا هلو وقت قمار شمار: ندتتهبنافص ءا نزاع وا لج قح یجادیا محیط ولو طسب یقزر تالوق

 | نلاغتەلوقو | هی اوطبسا گلو نلمت هلو هلص یلناذا لول یه هبل عهدي تطسب



 ِط
۰:۰0 

 ردقحهلوا ىع Fe ایچ رس نزررر اشا هاد دان د یطزاوشاردیدآ اوصرب هدند ر باتالار اط راورلیدنلوا ۱ 3

 هّفوذ لوشو یطرالاقروب غوببدسیا طور أممذا لاو هیهتسن شهلوا تفاندا هلیغارن یطرا طورألاالا
 | جا یوطرالا) دوتندهناوبح نالواردبالک ای طرامنادو هلوااندرد هلغمالتوا قوج باغآ یطرادک رونی |
 ءاریخج هدشنزو هماع (هطارا) روشد هنالوا یاد هنلکا یطرا هدرانو هد زو: یارعا (یواطرالاو هدتنزو أ

 فنك( طرالاز ردید نصحر داكا هدنشننو هرم (هطرآ )ندیدآ وضرب هدندروب هلبعوش هدنسق رش لانا 1

 لاقب زدهبسانعم كمروش :یطرا ضرب هلب مسکن هزمه (طاربلا اروشید هنول یکی نول كنجاغآ ی طرا هدنیتاو ||
 ءاظرا ننزالاتط را لات ردهتنسانعم طاربا هد زو ءاضزا (ماتنطز الا! :عیطرالا تحت -رحا ذات :ضرالاتطرا 1

 هه" نالو در وطشم لا طخ دا عنو ردنا كثب زهوج یس دام ءاطراونشا دوخان طی الا ټج ااف

 رداطخو نل یدوب.هلفلوا دوهشم هدة اونع تطرا هرزوا قلوا ندشاب لیعفت عی هلیادیدشن هدحا تج ||
 | مەز د قراّزاسو نمراف"نباو یرونبادلاهغینحیوبا هدنا بن ناکو هدیسنیا یکی دلبازک انب .رهوج هکر دحراش ||
 | كنز یر یقاعا طی لج ل امشیو ی هک دل e صور ۱

 ۱ داستان ایم هوصنو لحن طا لاعب PERE موسی ۱
 نرو بتا لیلا تل لا رومضانمم كراک اندک لوک وان دو نسب زا اننا

۰ 

 رويدا هتسفوابوبادلزوقكنراف ندقلحآ وهنسلدزنج كم راک خرا نان ناکو یرغآو رفآو وند هسودلگنا كنود |

 ۱ هنتفحفطهنسانفم حایضرنب :دفناویح ونننایب غاب یخ رغاچ هدننزودا دش دش | طاظالا)ردبدآ خاطر طیطاو أ
EEN ۱ری (طیطا)ردضاضب مالنا ها مهار "عروبمهیدمردیدآ غضومرپ هدنسارو ززا  

 | ةا رص ی ازعل عوسن لاقت رواوا عج ندنظفل ط اروند رل هنن یاد رق هدنن زو مکر ام الارادہدآ نیرو |
 نوی شل آیند هکر د هنسنوپ هدنرانزو:لباو لچرو فتکو هلنبتختو هلن وک س كفافو یتالث ت اکر حالت هزه طق الا |
 هرکضت دقدلوا دمن جم هلا عج نارآر دق لوا یسی روقدرغوبنانلورببعت شکه دیکرت رولا, ندن دوس یو |
 لاقن ردهتسانعم قاب هلبا لنک ی ماعظ ف زبه (نعفالا) هلي عع كة زمه ر د ناطقا جج ا دنر وق توزونم |ا

 ها اطعتالا علت نالف طق اقم خ هن انعم ار دن شکم ینکربو .ظقالابعاذا ىتاثلا بابلا نناطقامامطلاظقا ۱
 هم شا دال لد هنطسانعم قمردشراتیبهنسن درو هعرصاذا هز رفطقا لاق رد هنسانعم قلاحمریهنکرو ۱

 هحرف ( فطقالا | .هطقازک أذا. لج را ظقا لافبارد هنسانعم لوا قّوجیشک تن هبسکرپهلبرسکد هرات
 روتید هنیربكنح هدننزولزاس طفل )رونی دهس كج وكى ت راقم هیدن یرلکدیدا نامر ةت |

 (طیقالا) اهقیضمو اهعضوم یا برا طقأم اوج الت لاق روند هنهاکج زمو قیضم كك لوق قلع |
 جنو لیقنیا طوفأمو ظبفا لر لاشش روا مضه هکروتبد ةيسک ن اانا کو لیق علت ۱
 | مخط ضا زا لیبززا طب لاق ند ةنسا عم غاب هرزوا ناب هدننزوتلعفت (ط اسلا) ةدحت "ولءبلا لصف |
 نادزکور ندهنسنرب و لابلا یخ یسسایانالف طابت لاقب رذلبعتش«هنسانعم قلوا لابلا خزافو ےب رتسم هکر و
 لاقب رد هنسانعم لمشيش قادود لبد كەلى اتو كلاب (طتبلا) تغراذا ةنعطأبت لاقت ؛رددنماضعم قوا |
 كليا ناشیرپ ب نمالکو عاستعفسکرب هلذاقو هج لاذ (ةضقذبلا) .تمرواذا عبا را باببلا نه اطشب هتفش تش |
 رفعج(طب لا هد لذا همالکوا عاتفطق ذر: لای ردنرابزع ندکلبونتناصدجن اسض هی مالک هک یتشانعم |
 کردو جم سراغ بز زایزا سیلک ید زوپق هدب کر یارو نوال ندنعاونازاشپ کی دوس هو |

 كنا هیناسطب ربرزدیدآ "یو هدسادنا هلنرتسک ناپ (طابرت)ردشخهلوا قالبطا هییشللانردیکعد : ینکوکاق ۱
 هلبا بباتسی دو 9 تاهم اک رد جراشرونید راس هلب نمک یاب امطار ویدا هدلپ رب هدسل دنا هلیضقف

 رد وهم ان طز نو الغ ەچ زاشا ق هجالا ندیا [ کر دیذآ مضومز ء ءایطبر و.ردنعج كوت هکر درسفم

n )طار لا دهان كليا ثکعمدن س هاخاشاد بوی چرب هدشزو هحرحد هلا هشلثم ین ۳ طال  

 راکختا قررا: یرازیدو دعا ذاا لتا یف طبرب لاشقب ردهتشانعم قمعچ هغاطو مملو هتف تلاذا هدوهقق ۱
 ناب (تطوتربلا) ويفكر اجرفمنیفاسلا ىلع دعقاذا لج را طور لاشی,ردهنسانعم قمزوتوا تنّولموج هرزو ۱

 ایت هنمیددزعف زیو عومجایا ذی طلا نت اغزو تد هنلمب 1 لیبطاو رد هنسانفم تبارق چرا ۷

 یه سه سیم ر مساس

( 



۳4 

tok: 

 یدنکونشرفدمدآربهسکریو_هضهیمع هضهضهو هضتها لا قب هرزواروکذم فالتخا ږد هنس انعم
 ا: زسا یا نالفل یسف تضضصتهالومت ردل معتم هنس اعف كلت اریمعتو ۳۶ هلعضاوت

 ضامضیهو «ضاضهو ؛ندندلاجر یاسا هلبصتف كناهو یرسک كيه (صهملاو) هدیننزو دا دش
 ا هرواق تدنانوپ دز هنری و یزانجو درو كل هکر وضید هر لوش

 و نادوښد نانو E د كندر هینعنف ها ۷ (تضاضملا 1

 این بست POTENT عمنا لانة رد هتسا عم قاربق هدننزو ناعفنا (ضاض مالا |

 هضم اوما لافی هاواردیاهدرزآو هدیجنرا ماد ننراوشموق هکروبشید هتروع لوش هلي هی
 RE قمرفچ پوکچندنرب ییەنسنرب هلیئوکس كمالو یف ك ناه (صلهلا .اهنا ارامل

 | يا نصنهلجر لاضی روند همدآ و لنراق كوب هد تزور دفنق (صینهلا) هجزرنااذا لّوالابابلانم اضله |

 | درا رخت هرکصندقدلوکوا بولپ راص یکیکقنص هدننزو طیف (ضیهسا) نطبلا یظع ۱

 داژاظلا ضاهلاقب ردهنسانعمقمرقج شوو روبل ا دعب هرسکاذااضیج هضیپب یظعلا ضاه

 اك ت هضاهیعع مظعلا .ضاتها لاق .ردفدارم هدلّوایاسنعم هلپا صیه هد زو لاتقا ||
 | دوبنسجا دعب رسکتم یا ضیهم ماج لات تد رو شڊ کیک نالوا ش ننارفرا رکن هرکبصخدقداراص هيف

 ۳ لاضی روسنید را یا ته شکن كنلعوضرمو كاهصغو مچ هدبنزو هضیخ (هضیپلا)
 قو الت هرس ضرب (هضیهو) , هضرلادعب هضرلااذکو نرطاو ملا هدواسعمیا ۱

 اد هدامر شلوا دینا هد هدعمیپس كوي رووس کرو ندیفاشا هل غم اسط هفینک بویه هزوتوا مهو

 png هبلوم دائ فردن عقد هلی لایهسا ينالوا ةدنرجقو هلبا فا نالوا قیقر هدنشلاما كبه د نعم ندءهدام لوا

 هزکصن دق هاراصكیک (ضصیهتوا( ضا يضایهمالا) اع ج مایفوءابقیا هضیههت اصا لاعب ردءارفص یبسردوبهضراع
 | قايتا مای *دنزو ءاضی(هاضیهلا روم ا دعب نحب مسکن اذا ضیپتو مظعلا ضامن لاقي رد هنسنعمقلیرق

 || تل ذوکیکیا پوک د زو لبعفت ضضتلا)ءابلا ل صفةعاج ىاسانلا نم ءاضيه تءاجلاق روند ||

 | ات ه یه مان اوج نی لایدا هینظفل صیصب هلی هلم رد هنیساینع» ق ||
 اس ایر لی مفك ما هالطلا تای ۱
(iyهنه قرا یا لمزا طبابا ولت لاتب هلّمییَسن هفتلوق روئلوا قالظا فن یهةفوب كفلموق هلک كن هزمه  

 اولکطابآیعججرولوا ثنّوماضعب رد رک ادم وورد جد رم ۳۹ هروشیدهغتلوقو ردیدآهب برقر هدهماعطباو

 .لاقی رددننانعم قلا هغتلوق ىب هسنرب هدننزو لفت ( طب اتلا) هیکنم نطاب یاهطب ابقرب تح ثوصلافز لاقب
 سیل رلکدلی|بیق هل رش طبات راج نب تات ندنس هلسقرازتن سطمو هطت ات هعضو انا "سا طب 5

 ج هنفتاوق نغاع دوخاب یاب لوق ىلع نشكر قوا نوکرب یدیا ندصوصاربهاشمروب نمردوب
 ات ناو بلیت برض زدن توراو هتهاکتیعج كموقیرضوط یدلوا هرمشط
 | یی هو شر لک لاو بوم درکار کیم هب هرکصندق دقت هریشطيزو همش نکآ
 یفناوق عاص نجواكنسهاوقم لا شو هطوف طباتو رونیدیطن ان هدننبنو نوا يخروریغصتو ویدلوا بقلم
 1 ا هیقلبف نیلا هدب تنم لس دا هرازا طبات لاقیروسنید هغغآ«زوما لوص بولآندنتلآ
 11تا وقهدتشزو باک (طابالا ( ه طبه یا هللا هطب ا لاقبرد هنس انعم كمربنآيغاشا هپ ښنزو لږ 4طبالا)

 وه دو ةنسنرن هپ نرو یلاپغتفا (طاسبتالا) يطب | یلب یا یطابا هتلعچ لوقت نو بنپذ هش
 ارور دهلی انعم لوا لبقنو ظبلغونکشېش جارمو قوتس او ناعطا اذا يشل جنب ال اقتى د ون ساتم ۱
 ارج عساو یدو راط یز ینا (طاتبتس2۱۲ترعخوآتلعت اذا سفنلا تطش !لابم د یک یخ دتلاف

 r2 هیت الفا عنیوواب هار ییضنن>دیاذالچر اب الاب رد هنشنانم ||
 ج کن د رش چ نر هل ربصق كل و یتخف لا هره (یطرالا)ردندتتالکزازآویرحز صوصخت ونو
 | | ەدى قالی طویدرفمر داى یمیف هود نکیآزتزولوا لزفیزرمطو نیوکویآ | هیبشهبانکیشع وا
 )ی قزویدوخاب رولو انو نما عاد رد هیلصا قلا لوق نلعرولوانّونم هدقدلوا هک: راک نوجا ٹینا

 ذینکیو هبعبن هسک ض به اطزاو رد طا زاوهدبینزییراذهرد ابو تا سطر یجسسیا ضیا ۳
 ی سبد دیو یو و یو

 روا

 و تا ام وب ی

e 



to 

 كنج« ىاخو یتفدلواو (ضخولا)واولا لسسضف .یلاعت هزوعب رج ضبناذا اضن ضا قرعلا ضان لاق |

 لوق لع ردهنسانعم قاس یتسهوقم قارزم هلیمجو كماليا ذوفن ندفرط هتوا ویلا باور طب «هلنوکس |
 نالا هثاسلا نماضخو جزا هضخو لاشه ردهتسانعُم قاس هلتلوپسو تەخ بنوبلیا ةلیدشذو هفلاسم

 لاه زدلمعتسم هنشانعم كع یتسرف هلافصهجاصو . هيف علام اربغلاوهوا ذفنيملو هفوح فلاخا انعط هتعطاذ|

 نوع طمیا صیحو وه فا تسرد فو ندل وایانعم هدتشزوریمآ (ضیخولا ۵ :هطخوا دا یبشلاهضخو

 اضزو ضر لا ضرو لاتقن رد هنسا نم كسب قیویص هدننزو ضرع( ضرولا) نوک دل ف السا ىلع
 هرعایهطب تعضواذاهحاح دلاتضزو لاهردهتساسنعم قطرو هلکمکبآرب قواطو اقیقر طاغ ججزخاذا

 لات ندهنشانعم قمردشارا ق ةاراح ندرازبو ردفدارم هدانتفم کیا هلرا ضزو هدننزو/لیعفت : ضد ووتلآ

 رد هراانعمو جد ضف ر ترک هتن ندهتسانعم لاباثبت ندمهکه هعوضو ال "الکل تل و ضرالادانز الفأل خل را رو

 ردهتسانجمقلواراجانو رطضمهدننزو ضع ضول) لبه یار نم هضزوب زا نلمایسالسطاهلو
 زدهنمانعم قمردلوط هدننزو لیعفت هليا هج نیغ (ضیغوتلا) ّرطَضا ذا والا تاللا نهاضتو لجزا نضولاقب ||

 .زدهنسانعم كةرکس خرس دانی (ضفولاو) هدننزو فر" (ضفولا) هسخدا ذال ضغوا لاتقا |

 رذهنسا نعم نعفو هل رسک زمه (ضاضالا) عرساوادعاذآ اضفوو اضفو فی لخوا ضفو لاشي
 نوسمروتواهر یروةو امف رفاذا لبالا ضفوا لاقب رد ەنسانەم قاق دكار یزهودو نصذو مع ضفوا لایق ||

 | یدوب ( ضاقبتسالا) ضزالا هب نت اطاشب طسباذا هل صفا انتقتردهنسانعف قعاهشود هنتلآترهنکرب ورد

 زدهنسانعم كمرتوکب و روس هللاصتساو عربساوادعاذا لجزا نضفوتسا لاق زد ةن اتسنعم قهر |
 ضفوتسالاتق ردم تسم هنت انعم كلمات زو یف ەرخنارابد هش 'تقّرفتاذا لبالا تق ۱

 هزع. (ةضفولا) ورندا ضابفیم HEGE هقانهدوزو تسجد شتر نشو رفاق | |

0 

 نیعجنروتندهشکرت

 ۴ نالوا ةدنس ةبروأ هلراقبن هدنننآ وب دضفوو 0۳۳۳ DT 0 ورک نا بک لواو رولک اخو

 بیل لاقي ردهنسانعم هل هد هیصتفو هلبنوکس كاف هکردیعج كضفو لف ناوژننه (ضافوالا]روشید هوبي ||

 طالخا ضافواو ردیبم هپ هغلاسبم دوخاب هنغیدلو !ندفرطیکا هل زافواو زفو لغ لوقت ۴4ئ اض انوا
 هتعاجلوشدوخا ی هفص باس جصازوتدهتع اج عع ند ەق تقل ئاب دوخاب هرادقرف و نالواندسانسابچاو

 رد دز یتعف هکر ولوا عجب ندنطظفل | ضو كلذنک ضافواو هلوایرلهطناح قب زا هددت رازه کدوتشند | ۱

 كتشاط نمرکد« هدتئزو اک [ضافولا) رونلوارسعت ییارغد کبود اهن هر دن 3 ناسناوا مطق تاهدززوا

 | كاسا تویدرولاصو بوینکچ یو ی وص هکروتیذ هبیروب و كب .كي لوشو رود هنس هحرات یرد یرلکدتناعضو هتل

 هلدولب شمش هام (ناضمولاور هلبقفلواو (ضبمولاو) هلن وكس كبو یتغالواو (ضمولا ) هلواردبا

 | اضنموو اضموضع قرملا بو لا را هنا تع عد قو الند تسشا لز هیلی ازوا خت هنسح اونو فازرطا

 ۳ لاش ردهنساشعم ضصعو لەك نیم (یضاغالا) ملا باول ىف ضزتعب لو افيفخ ملاذا اض موو

 تراشاهصنانو نظنلا تقراساذا ةأر ا تضموا لاش رد ەتسانعم نقاب هیهنسنر نیلروخواو عمو نع قرا |
 .قطاثیسن هنفارطا هدننزو هرم 2( ضهولا) ةیفاحتةر اغازاشا اذا: نالف ضنوا لاقب دلل عتمه ما ق كما ۱

 روند هنشمكنجاغآطفرع هضعوو ردصوصخ هفلوا یترک-لوق یلع رونید هضرا نالواولقاّواوآزود ابولوا |
 نداوهترارح هکرونند هکیک یروق لوش نتف (نضرپلا) ءانهلا لس صف ردتفا هدنظعل ظنفو | ۱

 هدتشنزو ضرف [ضرهلا) را نم ندابلایلع جرتش فصالاوهو ضزهلاهباصا لایق زولوا ضزاع هدوجو |
 هقّزماذالّوالا بالا نماضرهبوقلا ضره لا رد هنا ف قلمراببوترب یبهنسنر هکر دتخا هدنظعل طره |
 قلنا ضرو ن نود ندنموهش» كنظفل ده لوقللعردهنشانعد .نفاغق انورق یهنسنوپهدننزو ضع( "هلن

 والا بابلا نمآاضه یشلا ضه لای رولواهدرخ ندروفلب هکر دهن نم نم اووا یازملواهدایز ندنموهتف |
 | لبالاتتضه لاقب ودهنساضعف كنم روب هلتعرش هو ذو "ضرلا قوفو دهلا نو ذا رةنك« رسوا هق دو هرستکاا

 ایتحٍایشم یشماذا ينلانالف ضه لاتقب ر دل تسد نس انع تم روپ هاشم ور و فاو لزوکو توما ذا |

 شهافوا 9 (ضوضهلاو) هدشنزورما " (ضیضهلا) هضخاذا هضه لاقي رد هنسا عم یمزفنقو |
 قافوا وزىق ى هنسنرب ةدرانوت هدنشزو هلزاز (تنسنهبلاو و) هدشنزو لاستفا ( ضاضتحالا) روند هیهئسف ||

 اس سس سس
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 غا هفحو یکسلس کەر دودا رکو ا رجوی نوک تو
 و تاب پدزونم نکرد تماجم اج همیگآ ضیتنو وند دوجوهنسدر لب خانفاو

 رطعن ور مس بوجود 4
 :ioe ۱ تولپ زوج هډ زو همان (ةضافبل). هضابعنا کمه س لو

 ی ندا نی یوم هد شازو دادم (یضاب قلا دیدآ تان هدنزو نام ات
 نو لب نن رطلا یا هضیفنلاذخ |لاعب رولید هلون نالوا هدعاظ هدننززو هنیفن , (فضیقنلا)
 ۱ دیس لا نایت ام هوضمء وعش, یکیدلیایظن ارعا بشر یخ اون کر ولو ا

 ارد ينجح هک ترمه (یقنالا) دشا بر نوک اسبمهنب لوم هدارروپنالف
 یک ن ی تل رستم ندا هه شنزو لعفت مضقتتلا

 لام زددننسا م قد )نوا( ارادا ها تیایدا عت قم

 لا هنموهن او ملکی الکر کر ازز ل عاف ضیا اوصال ممه نقش نا بيلا ضونت
 r فیت شو (ضونلا) فلاخاذا هل وا الاب هلوق صقان,لاق رد هنش ایبنعج تاون
 چکن قشاومراکآ او توک نب ناق نیربریو دالبلا شاد اقا تمون نوش لوتزا ضان لی ودهتسانعم
 هل زد قنرفجوصو هوجتودنولاکهعزتنیل هطاعاذا یشلا خان لاعع رد هنس اخف هس زود فخم رانج
 لبا یا رخ :اویجتو ناسنا ضونو ًالتاذا قربان لاقي ب ردة ساتە ققاچ ناضعسو هج رخ اانا ءا بلا ضال

 هته نیر اغا شونی هند رها ید براشون فشاری 1
Nلو دو كر نا یا ضونب ناز عام لامپ رددنساسنعم كغز دو نت او حل | نیپام  

 ۳ باید یا لب ضون لازا لاف ںددنینساتعم ققلاص بونلغر هو هو دپگکدنوا ۱

 o قانغراسط هدنزوک تلمدآ هلاک كبره (مضانالا )ندا ملغم
 رشتو جلد ساد بح لهجا راش دهجا ةينیع فا تانسا ذا! لج ولا ضانا لاقبردهنسابنعم قلوا اد

 E TREES ایرج تم چسب هو مو یانو یزو ذم دم

 موا نا نین CEOS هد تنو ادواق شیک ۱

 و یون تننلا ضم لا ردلامهتسم هنسانعم قدوب,ییماوقسونلی وب تاتو ماقاذا تلابلا
 5۹ 5 ما وار طی هی اینچی طسپاذا اطل ضم لاسقب رال عت هنسانع قاب هغ جوا توخ ||

 هوب ر صو اط نت باقی د هنس سانعم متسو مط یضونو هدشنزو سافارولک ضنا ییججروتد هنغلارا |
 سپ روا شوق لوش (ضهاسلا) بتعيا بعص نمت لااندعصلومت هنس انعمبتع رونشد هز هرب شف ولا

 تک تآو ناریل اتو هح اسنجرفواذا ضهانخرف لاسقب هاو ارونیا ةغچنوا بوشنب یک کرک یراداسنق |
 خو ایزدیار کلک( ةض هال نلا)ں دید ارعش مو نی نصهانوروناوا قالب هتنفزطتسوا

 )ددیهما لجلا رره دین نرو دا دش (ض اهن رار عضوو مر مدلننزوربب ز (ضبچن) هما نوماسقلا ا
 وواو نیک و( دا دش ماسظ یا یتعهاون لب لات وتو :قالیطا «راهوخ تالوا هیدتشو

 اشک ذمه (ضفامنالا).انمنعون اهدعنضيا(قنیطلض ااو کلم لای رونلوا قالطا هلوپزبا یرق و |

 | N PRINS ماییف هجر ارب هدق دامرب تالو! تماڪ هنس ید نگر وشد خا

 TET PF قالطا «لزاکت دخ نالوا ن مترا ورا لننینتاو مغل‘ ەھ

 د ییا ے7 یک

 ت ا ا

 :iis اج > (ضاونالا) رولک ی وانا ی عج و ضا ونا نج روند هر قجم یقجهقحخوص ضونو |

 تم سم برسم هه هماقاادا انالف ضمنا لاب ردهنسانعم قمردلاههغایآ ۱
 ۱ ۱ PIRSE سوتی همدارن ضا تسالا) الب نما یاد ذاب غلا ضوما لای دلت
 1 hb لعام (ةضهإنلا) ل ضوه هرم اذکک انالف ضهنتس لاق ند هتيم اتم
 2 هوا ذا هضاهآ لاقي رد هننمان هه تمواقپ یک یراجروط بوقلافوش رف ر یر کم مخ یکیلود هنیمانغم |

 مينار اقاوم لاش ردنس اتهم ینه روط وتر دوشرف ونیز رام > هدکنججهدتزوم لعافت |
 نارد زو ښی وداد ید هدبنیزوآ نم ول :



 هنسانعم كلبا ادیت توارطو بان بوخآ ی یک.یرکیراقاربیک هفصآو ضفتناف هضفن لاق ردهنتاسانعم تملک |
 وکلا صفتن لاق ردهنس اینم كلبا ارت یکی کرک وبا و ةقرو یضناذا مزکآآ نخفتنا لای ودا هلم

 لوق ل رونلوا قالطا هود نذیآ منطق ضزا ثاغاسط هدتشنژونمیافن ,ضیافنلالوبلا فیقب نم هاربا اوا |
 ضرالا غطقت قلا ئا ضیافت لبا لاقب زونلواقالطا ها هود لو ز مو یو رآ ملک یر مند هدوک
 بوکلسندنرلایراشاسط هد رخ وبدر ديغول ردیمواو نما هوزکمرمارب هدنزارو هک نيد هرز هک لوشو از علاوا
 له صحاب نوب رضب نذلایا ضیافت ےه لاق رد دوهعم هدنزانب ارعا هک هاواراجآ لاف هلبهجو نچ اع
 هک هک ًاقلطمو روت ی ن هطوف نالوا صوصخ کیک نایبط هدتنتزو باک ضات لاو دعوا هوزکمزهءازو

 دی

 ةممویمویناربب جاغا هرز هک روید هش راج لوشو بال نم یش یا ضاقت هیلعاع لافب رونلواقالبطا
 | ضیفاالا | روید هی یدنکلسا یرلک دکل هرزوا فشراج لوا ضافنو لدعم واک صفت یمب ولیکی |
 لیلعو هتسخ هدسنزو دوعق (ضوفنلاارونید هي یدنکلسیژاکدکلس ندج ا٣ تیوب هکر دیعجج كنهضوفلا

 هنیفس| هضیفنلا) «یرباذا لو الا بابلا نماضوفت هضرم نم ضي رم ا صفت لا فرد هنس انعم قل اغا هك نالوا |
 قاق ون وب در دیقوب ردیمراو نعش د هکر وئلوا قالطاهزرکسع جز آ عب هتعاجب لوق لتا تف (فضفناو)هدشنزو
 ندنمسدیرالوب هضفنو بولو | شملکلشندعمگرک ان وک هضیفتردقج هلوا لوغارق هجارونلوا لاس را هت توا
 اور ظنیل ضرالا ی نوشعب ذعاجج یهو هضفتل او ضیا مال اتمی لا رده ر وصد یرلک دنیا هظفا توکل |

 بولصرمص هدننزو ی زج (یضفنلاو)-هدننزو یکمز (یضفللاور هدتنزو ټل (یضیفتلا) ال ماودعاسپ له |
 هل توکس كفاقو خف كنون (ن طلا ةدعراو کر طا یا یضفلاویضیفلاو یضیفن ذا لاقي زوی هکمتو
 یکی دزونایودهعازاحتویبکق مزوبیراناق كيياو قمزۈب ارد هنبسانعمیمزوبنینتنیهیلوایهتسنز |[

 هداضعاو قمربونالاب و شب رکو نیشبمونوکو مرا ض لوالابابلانماضقن دهعل او لاو ءانبلا ضقن لا |
 رونا هلو وبهنسنر ری زرد مزال غل زوپ هکر دلنعتبم هنینهاضحم قدیم هلوقم كیکو یر قاتا |
 هدننزو لاعتفا (ضاقتالا) توا ذا ناملاو لوالا بابا نم اضقن الغم مدال لضفلا ضقت لاقي رک یک
 لنطاو ءانبلا ضقتنا لا رد هنتسانعم كل زوجو قلزوپ ةننسف ىب هلوقم تیاو ءانب هدنزو لعافت ؛/یضفاتلاوا
 | رد دوام ندنوب نیلوق ضقانتو ردشلبا حاسه هلسیناونع زعقاتلاو ضاسقالاک ف لۇمەمر لا اذاطقاتتو |
 هنسپدنق كنا هکر د هننانعم ضوقنم هر رسک تون (ضقبلا] ربا بازختو نصت رخ اسهدشایکماوک, |
 یدنلوارک ق هک هنر د هاف هکر دهنسانعع ضفنو هوة یا لاو ءانبلا ضقنوهلاغپ وی هنس نزول پیاو |
 زو شید هضقت هنستشید لوق یلیعروتید هنسپشیدو ةنکگر اروند هبموذ شلوا نوب زو لوزبهم هلیسیرفسوازانو |
 راتنمو ردز جد هلبتمف هد هاوارولب رک | اد دج کر وید هنس دنزوب لوشكسن هلو مک ر داپ ليقول باته
 كنب راچلب شوق ضقنورولک ضوقنو ضاقنا یچجرو شید نی شقوهنغربطنالب روآ فرط ییا اږ ناچ نوش
 كنناشوط هطاو كناغطو كنم راشوق هولب و نجرذلیو كنشوق ةودو كنشۈقل خش وطۆ ك هغب روقو كيرمعو
 PES ر هنس نالوا رکن هلبر دک هزم( ضاقنالا)رونید هراس كن ر الص فم كزاسناو تانهلکتترکو
 | شید دنتق تم جی نیو شب زکو ناب و نش امو نوک اذکت وا راز امتنا لاق |

 | «دیرالبس كنبرلنلواولناج ندراننلو رکد ضاقنا دن دنعزاضعب و زذ هنس انعم نلمس یرغآن کرروضیزونیویو
 | هلقمروا هراقمرب ضاقناو ل جمر ا زصقنو تاقعلا تضعنآ لانش زوناو | لا عتسا هن ھلن اذ اجت ضقنو |
 بوریادشباب هفاسطلد نکرزوتن زاوطو تّوصتل اهنیرتضاذا دعباصا ضقنا لا هل رد هنس الن مردن
 | هینفاحف توضع كنان هناا قصلااذآ دال ضقنا لاقي ود هنسا عم قلقا وبدا يج ق يج قوی

 قمرقچ داتنحاندریو تت وماذا كاقعلا تضقنا لاش ۍدنلوارک ذ که تنردهنسا شفع كنتوا قشوف لشو طو |[
 لاقب دهنسانعم قمرغاج هلضوضخم توص ییسق قکو ضرالا نم اهجرخااذا با ضفنا لاستیرهنسانعم
 هوا ذا الغلا وضقنا لاقت ردهو کم لوا هکر د هنس انعم قدر فاش نکر یجز ةاسهدزغن او اہ ادا ذا زجل اب نطق

 هنمو ردهنساتعم قمادزجن نر کک کنادقرا كو رغآ كوف لفغ كلیا ناوتانو لوزهم هلمععب كوب زغآ-ییهقراو
 مس نح «هلناوا الو هم ىا اتقن هلمح نح هلقنا ی اهر هط نصقنیننلا 4لرژو كنعانعضوو نلاضت:هلوق

 روتشید هدنزو هلبا رتتنک کهن زود رب نالیفی بولت وو كتابن هيم كن *(ضقنلا) هوصیا هضّی
 ضیقنآ) دیعنا صوصخخ نفر ندننف روك« دننزودرمص (ضققلا] منن ضقتنامیا كن انج ضقنصالوقت



 | هبهقا نالوا دوی : روان وی (ضوغنلا اوججدزاذا و فان لاقي دنا كل ادا ۱
 1 نفر( خار مانا ة مطولا ىإ ضوخن ةقان لا زدیاتکرح هوا یری ةا او ےک واب وشوا قالطا
 7 راوطو نون هک يخخاذا والا بالا ناضفن بوتلا صفن اقر جهش نه کلن ی هنر نو
 هتنانعهقلو اربثکی دالوا كيوتاخو :تخداذا لیالاتضفن لاقت نکلس ندنجمرنک اب وکی دلمه افعم

 ۱ ah اهدلو نکن ا ةأرلا تضفن لابا ودللعتسم
 ۱ | خرخاذا عرنلاضقن لایق زد لر وتم د نسا نعم قاچ ی لباس نالوا هرکصإلا ك نيك او مهذازب تهذانا

 | بیو, ءدیق ةابنع تعقنازا مرکلآ نجف لان فا لال تنی هتسانعم قجینآ تاچ یرلرقل اصهصصآو  هلبتلنرخآ

 ۱ ی شا ناک انار دمت دانم مد نوچما كافيه سیاراو هنهنلحمره ینیدلوا لقسم
 | هنؤل صعب بهداد ی نتایج یاس یاو كنس هب وب لنهنسنر و هفرع) ىح هذا

 || زاغ دن ص باو اهأرفاذاروسلا ضفن لاق: ز دص تسم نسا تم قموقوا نعوم كنب را هروس جركتأرقو
 لوتناهنمو دل معتم هنا نعم قلاص ر ظن هل ناحرهو .هندعزااذا محلا هتض فت ل اقم: رد هتنماسنعم كرد

 نیو نیب توسل ضیا نضفاف البلتمکباذاو ةرکت نم یارت له تفتلا یا ضقناف ااف تمکتاذا
 ۱ یکی تیک نیک ها ماکت ی. نوت ساق یپ بو هییفرطره هنارصبتم بویلوا لفاع * هدتککیدلیالکت

 کوزه (ضابفنالا) ا ولو رلکید دیاش هک هلاکت ةتنبها هنگ, دهشلب با لکت هکر

 | كفکیت زهر خذو داز لموقو | تجتاذا لبالاتضقنا لاقي رد هتسا شعم یمروغوط ناوټ یخدوب
 موسوم (یولبدبنکد وبخ اب, كەمى ت یرا ةر خذو دازو بولب زیق یرایتشاومو باوق لوق لع
 ییامرخ ناو هدناكنس هلوقم هرصوقوتسو هونفاوا مهداز یفومهلاوما تکلهوا اولمرااذاموقلا صفنا لاقت
 ضوغنا ملایم ايقاف فن اذا لا ضقنا ۳-۳ ند هننسا شخ كامكس ع وغ نونا غاب اننا

 لب یخدوب (ضافنسالا) دلولاةربثکیا ضوفنأ ما لاقب رو شید ةنوناخ نالوا قوجیدالوا هدشنزو روص |
 قخ هیفأم عیج ىلا رظناذا ناکلا صفتتسا لات ردهنساعمقمردشش نیک کرک وجا لب یتالواهدنلح ره

 | لویلاتیشب نم ازيا نازک ا:لانشیار یلزعتسم نیا ننعم تالاب ارتا یک کرک لول دعبو هفرع
 ۳ ریعالا صضانتسا لاق ر دهنشانعت :قامالل وب ى قغ نم و دنر خس اان و ضان اسب زد هنس اقنعه جارخساو

 | دا بنزول عت (ضقتتلا) هن یت پنا دارح اب ضفنتسا لابقب رد هنسانغم كلنا انصتتما لشانطوة ضیفنلاث عنادا
 | هطافلل هض فتا ن خم ناکلا قتل اف ر دةنسا تنعم قلا صز ظن هنتر ره نوجا كمع: نالو | هل خدود
 ةيککلشندجاخآونولیوفواکر وی زا هدرخ نالف هدزغآ تاک او شهر کصن دکد ناک اوسه « دنفنزو ءا
 TI ملایکو یم هتنونو ساه روئید ید ضافن اک ارونلوا ربعت یدنکلس هکر وسشد هش نلیکود

 لغ ةن هلضفیرانالوا هدنحشوکلاب هلی مك نوت (ضقنلا) ضوقنملا نم طقسام یاضافتلاو ضامن
 یک تلکشنکهزیما فرلنرب هل نفعوا هوک اکا کر وید هاب لوشدوخ ای رونید هنسولوا یرآ ال هرچا ځوک
 هدنآبواکرلپ زآ اد اح هک رراوص یعضوم یتددیالان كنب رآ بولبردشراقهلبغاربب نیسرم هرکصن دکد لکود
 ندهمعآو ندحتاغآ هکر دهنساسنغن ضوفنم هلق (ضقنلا) رد ضقت هلفاق هدانعموب لوق لعر زدنا لاح عا لاب

 رشا نحت لا قبر ولبکود هلفمرذشفصینربیرب هکر زود هنس هلق یس هنا د مزو او هو ینو قارب نلیکود توشود 1
 فتا نم دن نزو رشم (ضتلا) ضعب ف هضعب ذخ ان نیح بنعلا بحو رمل او قرولا نم طقساموهو زيك ضن
 ةدتنزو بارح ( ضاع ةنملا) زرکاسهنجما كن 1ام شلروا ندنغانامرخو ندقلزاس هکر دن اتم

 8 اژد (ضفانلا) لصضلا# ةرشننکه یا ضافنلَأ ملقب رد مبدل دانو لوق لصر وني دهل :وناخ نکلوکقا قوح

 فات نجس هنذخ لاق و ضفانلا هذخا ل ایقب ردرک.نمروب زم ظظفل رونا اربع تصد ENE اجخ نالوا ||
 وهف نجلا هتضفن لاش و ةدسعرایج یا فصولا ضفانیجو ٌهفاس ةفاضالا صفانیجو :اتبلا فرخ ةدایزب

 | هدننزو داورط ,هلیصف كاافو یمط كنون ماضفنلاو) هدنبشنزو هبطز (فضفنلاو) هدتنزو هرسب (هضفنلآ]ضوفنم
 هدتش زو بارغ نانا هدیننزو ناک (ضاتفنلا) هنسانغم نضذانلا هدب عررو تند ةت راد لا صبا

 ندنسانعم دا لا ضافنا ناسلوارک د ضافنو افن روند هتشد هردو هنتسمهرتد كرهتسک نانوط همد از دراما ا

 كنەرخاذو :دازهل !روهظلمهتقمب اک لا طقت ضافیلا × لا هنمو روئیدهننمک وتكهربخذو داژ کر درامما 1

 ۱ هارو ااعتفا فا (ضاتتفترلردمولعم یضرعماودبا داراو تلحبهرازاب نوحا ee قرا ةو ایکو ت
 س صح



۱ 

 مهمی هو er hr" اا eR تبعا

 مم تااخ یان ضا تنوع لالا ندان اضن یصیاقن ناتو بار :(طاضنلا)هرخ ا هیون
NEFESروید هیماوهنونلا یک عن ضانو «یکع یا ضانره ءاننع  

 | قرون نمستیاص نم یا هلام ضان نه ءاع ساسالقحواشل لاف هدنبخ بدلوا نوازا جوزا عبا
 رد هلیتنانم یکی دلی ارو هظ یک ام حشر ندربروننس قالطا اعاستم ناک ناذبانیعر اص انا هلام

 ۱ هرطقتسپیا افورعم ضش وه لا ردلم*تبنمونساننعم الما بلط نابیخ امن چ زآ هجیزآ
 یولطنو:قج نره ضا تشاو ) او) دونی هنل نسب هج نازدار دیتا لاک ہک ی

 | نچتسا اذا نالفنم هقح ضنا لاقي ر دلت ةنس اطعم ولآ هس EG ht چا
 | لاتق,رونیچ هلالی نالواز لا زازف هدو ر هلیصف درت ون ((زضاتضانلاو)/هضاتم0و) ا ئن عب اش هجره تاوآ
 | تاد لوق للع نالواردیاتلاله لای ف نفی دقو ضو ناک قرن ال تک ڈان رطوبت

 | تجرخا ىلا یهو اسهتعاسنم تلتق تا ذا ضانضتفو ةضانضن هبجلا قینونیف هاب ن نالوازد
 | قیلماواهزجا اذاةجالا ضنا لاق ردهنسانغم كرو شا لبر مک زنچ (ضاضنالا) هی
 | اضصن هی اذ|لاسعمل ایا الا ضنا لا نهمین نا هجا جز خااغو ازای

 | افاست کا دا هر تضنضت لاتا ندونشا

 | یک, هان نا لس نعنضن لا فی رد نسا شام وا ناوازف نرو غالم
 | هد بتزو لعفت (ىصضنتلا) هقلقا اذان الف ضنضف ناطق ود هنا جم كلتا رارقبو برطضم بوقازپ هشالت
 كمزوتب شياو هتفطنتسایا نج ةنم ثضضبتلوقتاودهنساتنعم كمروتپ لولا ةن هثسخب نفح ندهسکرپ
 | تطضبت لۇق لد ةتتس انعم قمر دنق تیاغب هنشلارت یتهنکرا و, اتهنززماذا ج اطا تضضنت لوقت رد هننلانوه

 | داس !لاومتم اند رک ردیاب جاعآ سنجر: ضوصخ زانی ضرا هلی كۈن (صعنلا) ةت انا الف

 | لوقت دهم اف قللآكاجهنسنرا ناداه كرب هدنزو ضع(نعهنلا) رونشلوا تجخاید یزد مایغوبقو تونل
 ( ضربا هوك تان همچ+نوضو یخ این ( ضفنلا) تبصاام ىا ثلاثا باب بلا نم اضهذاشش تی تان یو

 | ؛وشلا یضقن لاقي رد هنس انه»یماتنیوا بوبا دل توا یزب هلنبتعتف (ضفنلاوچ لتا (تاضلاور هدنزودومق
EETردةنساتقم كرد بوداهلقو بیرطضاو ارقا دا یاللاو لّو الا  | 

 | هدننزو نب ینعخنو راک ادا ؛یشلا ضیغت ل اقب ندهن سانعف قوا قوج هنبقزو + هک بف |
 | ضعنو نوی + هت دیا .نالوچ ك : لۆق يلع اودا هد لینک ون یک ماسر د هغر مولر دبله تشوق توی |

 | فیر و هازال رص ناک اذا صفت ل جز لاق هلو اردانسن وا نسف دوکو شا اما نکرد تک زاید غا وش
 س بو رفج ینربندهود انا وت یکیاره هرکصن دک روا بوروتکه یز هوض ینزا_ طة هودو تقم
 | جنسیت سود بر یا ی ها لا اعنف E لارا

oon 

 روت هیدن یک رج بورد نما آ نو ر نیت رقم يا ض نو غان مغ
 | ذا روناوا ؛یقالطا نطبلا و صد

 | یفلوا یزوین جناح < تاج و ریاض ناقل وار هجنوخلوط بویلوا قصابنزاق قیکرب رجا كتتراقاری ن ردنینی 5
 | نجل »ن هنکع ناکو هنکعم یاب نطنلا ضا افن اسو هيلع هللا یلص ناک نع هللا یر لع ثیدج هنورپیاضت

 POO هوب ناتلواریبعتیقا درطقلوش عفو هل ېچ كانون (نطغبلا) ةضفلاو بهذلا كاب خف |
 ردو انعم ضغن ,(نصعاتشلا)نونید ہنی رب ننادلق هنوا یہ ہدیکیک روک وفم لعیولؤا ونشا نان لروک
 هبیتزو هوا اغضانااز پهذپ و یی لب وا فک فو یبضغوهو اهضغاو دنتک عن نیناسق

 سس بسر سس"
 , نم ۹۷ ا
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 لاتفب رد هرکج بوروا هلکنآی شی رکهکرونید هنعقوط چالما نورنا ربنم نم )طیب هارت ثيحوهو هبلق
 :هتضغ جاهیا هضبا ضب لاقي زونلواقالطا هبضعو مشخ (ضباسلا) فدلایا ضینمابرتولا ضبا

 قایوصض بویلواف یراقوبقلوب لوب بول هلکلا رومظ تلع ۍک یرتهدنس هرشب كن هدوکه دنزو دوعق (ضوتن
 تاناعم نمو قلارطرشقن مییوقلاراناف ءاذ هنج رخ اذا ل والاب اسلا نم اضوتدلبطا ضت لا قلازاد هسا لنعه

 ۱ | زدهتهایبربروبنم مال کندن اوصحلیب اراب سعییعد ءاخراو قنعت ءال اهعدر مطب ةة است ىد یبط بغل

 ۱ ۱ تغازدهدننزو طنالعهضناستود هکر یدحراش راردیاناکسا هداروبنامهو رد هلنوکس كلا دو یف كنار هغدر
 ۱ ۱ قنعو روشد هغطاب قیویصولوص هکر دروکدم هدنس هدام عدر ءاسادعدرو ردن درع ةاباعم هلغلوا همولعمان

 ٠ | كوش ( ضانعالار ژدبلاغ قلوا ىمسا عضومرب هضناستو دوتنه زکس ااش داخ راز .دکشنزکس دزوکر

 | ناتتمرب رد هنسا نعم ت لیکلبت بو روس عبد یدنکن دنتلآرب یرلکدید نوج رق ندنعاوناراستنم هل رمسک
 ۱ نانشلوارک د د یکی ف ینیدرفح توروس یرقوب یشید لوا شیدرب ناب هدند كشيدو یراتنم تبان هدنر زوا

 طب وهو نوججرملا فتا لاتقل ز راعج توکلس ردق هن زول كعارط یسودنکیږنک ی عردت ید نوحرع 1

 ۱ ۰ گرند جراش اهن نج انهتءفرق تخبرخاذانسلا نسلاو ةأيكلا اصلا ضقت جدیفنزم

 5 روند هنالوا قاطع یکی اقلب وا لوق ییغ هنسسانعم ےل رونید هنا هدننزو ضحم. /ضعحلا) ۰ ردنایاغیشی وشت
 . ]| وك ضو ىج داكد هجراپ كجوبب هکر دهضخف یدرفم زتکلا محلاوا للا ىا ضحلا عطا لاقي
 1 صف لانو هنشانعم قوص بوربص یزو كا رولواردصم ضع و هل رسک نون rê هل.عص كن ون
 ۱ افت لایق رد لنحت هنس اع كیا ماربا كب دلاسا هیسکو و !هرمشقاذا ثلاثلا بالا نم اضحیا
 1 مهار اخآ نایب اوصل اتمی ردلنتیتهنیانعم قفلقفو تودنآتخادرپ یاس نرو هلاوتسق هیلع "انا

 و كن هسکوبهدننزو فاح (فضاعل ا) همطذخا ادا عظعلا ضخ لاسقی رد هنسانعمقلآبوب وضایاندککو
  هتیننزوربما نمم هند میر زکاذا نیما ا بابلا نه ةضاصلجرزا ضخ ل افقي ردهنسانعم قلواولتا كب

 بنوب نا ین كنسهدوکض وصهو ضیحتو زدهضیحتیتومرونید هب یشکو لتا كي یس هدوکردنفص ندروب زم یاسنعم
 | یسم لود سای شوش و ضخ وف لوہجلاءاشب ىلع لج زا ضحت لای رونید هیسکش لوا لئاز
 ۱ ن ملل اریشکیا ضوصمو ی لجر لاقب رولواندموقرم یانعم هکر واوا دض هلکمید هنالواولنا كب

 ۳ :لنوآرز :زب هدننزو لاعتفا (ضاعتالا) روضید هتنابساب نرم شاعقوب بولوا تخادرب ضوحتو |

 ندهنسانعم ما اوز نان دکر هن لقاذا وهم ءان ىلع لجرا صعتا :لابقب ردنا قلا زآ یا
 ضف لاب ندهنسانعم قم ازا پولی کیتا كنهدوکه دنتزو دوعق (ضوعلا) هملنزخااذا ملا ضعتالاقب
 .هدننزو زی زا ,طیضتلاو) هلب دیدشت لداضو یف كنون قلا :همط صقناذا ثلاثلا با بلا نم اضوحتلجرا
 بابلا نماضیضنو اضن الا ضن لاعب زد هنس انعم ۵ وب هرص لوفلع ردهتسانعم قدا هحزا هجزاوص

 قمانیقیبروطر كنچوا کد نکرابشب یواز كنوطو ناسنهدفاجواو ,اهنر جوا الیلفالبلق لاساذ]ینالا
 هلنعا وب كي مولطو هی رقو هاندادقو نادعب هاصقا یغاذا دوعا صد لاق ندنانالبس هکر دلع تیس هننب انعم

 دوتا كاری "نضنو , تفشلاانا» ۳ دشنم هب نفلا تاضن لافي زل عتسم هنیاسنعم قمالتح

 ۱ مد روب هد هی |هیوتلاو مو رکدیا اما ینا لافب .روشد, هشیاسوخنایو هوزکهو هرهظا اداهصن لاق

 امها رخاذاهيجانجراطلا نصن لاق ردهنساننعم قان + وي راداسف نوحماقج وا سوقو هنسسات هنسسانعمرابدو

 nti هلو ارولوا عج قر+ربص,ییوص لک روت هب و لوش هدننزو روبص نا رب طیل
 قمه یضلاضت حراتش هلارابک تی ۈلك خانوم ویسی هب وص هجزاو یدنلوازکذ هکر ردردصم

 هن رونلوا قالتطا هتعاجشکرب ضیضنو لیلق یا ضاضن هایمو صپضنءام لاقب ردشاما هئطخت
 قطر هلبلق یا ملا ضیضن لر لاقیرونلوا قالطا ممدآ نالوا هجزآ یتا نسی هدوکم ما ضیضنورکد ساک
 | ةضیطنلا) نکیآ این پا بلا نماضیضنر مال ضمن سقم اتنع» قلوب نان | شبارب رولواردصم تالذک
 ۱ هجزا هجزآ ی وصو ندنوجا تیما ءاتهرولکض اضنو .ةنطنا يج رونید هروب هجزآ هدشنزو نیس

 | لیسف هابلانضتب تناکاذا ةضيضن ]خر لاقب روند هل نالوا نفیعضو سازي لوفلیع نالواردیقآ بوروش
 أ لاس هنمو یکوض,شکرب هچزآ هجزآرویلناوا قالطا هزعاق جی ښکر یکن صضن هضیصاو هفیغنضلا یهوا

 || قالطا «افلزمموصو هغاز وص ضیاضن جو , هطیضنو :یهنعاججیا مهنضیضنو مضیضنیضفاباواج
 ت

 دوناوا
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 ةر ل ۇش نالواهدراس ۇق یکسا طمو هنم علباوهوا هصمقعع اضف هضم لاقي ردغلبا ندنظفل ص موب ل وق لعا

 هسک نالوا عج ومو لوم یسروا برضلا صعو رولوا هئاد هلاد یکیااضعب و راردنا عشردق یش واک | هک رونیذ ۱

 یانعمحواهلبا ۱ یصیطمو رص لر منك ك دزنا | ن اعنا همتون یادی ربما: الاقارب

 | هنسالسعم كتزوسډوخان بویشاق هلفیجآ بوش یک یس ر رد كهدوکو هضم عع هضما لاش ردفدارمهل
 لاق ردهنساضعم قلوا كاملا بویجآ هلنیتتف (صضلا) هكحااذا هکلدف هدلجهضما لانه رولو تیم |
 تنش رب وقت زدبح توقا لذ هک رود هدوسیشک ان رعصمو مااا میل بالا نفاس ضم لجراا صطم
 صیصفو ضصضمو دیصلا عجو یا ضضم هب اصا لاش روند هنسبجآ تدیصمو اضماح یااضضم نیل

 ۱ اضیضمو اضضم نالفات تصضم لوقت رد هن تس ا جم قمارغوا هتتیجآ ,تنیصم هل ضعف كيم ةضافس طو ۱

 نالوا لادهیقنهلبراق ادودهسکرب هکر د هکر هب سسک كه (ضصل[)ذبصل عحونم تملا ىا بار لا بابلا نمهضاضفو 1 ۱

 جارغا تاوض یکی اخیبچ ةتسها رعشم یکعدال بوک هفرطرب یزَمآهک رونلوا لامعتسا هدکلنا تراشا نشه

 هک نام هدنمومفم كضمو و ارد هیراشا هکع دال هلقمردلاق یرقوب ناب هکه تن ردنرابع ندکپآ

 لا ونلو|لاسمعتسا هلال ت رح قر هوا نیم یرخآب ولواروسکعییو نم با تغارف ندندیمونمیط هنن بویلک ۱ 0

 هکر ونلوا یایعتسا هنسانعم ۈن هک قر هاو انونمیعیال هک : لمعدل لکه رونم مو هینبطرخ الاذثلثم هروسکم نم | ۱

 اعطا مین نا لبل!ینو زمنا ثاربا یلک سنا هرزوازوک نم هحنو نکل ال یا اضم لاق لات زادک د قوب هک ||
 هک ی دلیا رییضت هلیسانعم م هتسیا یی هلیا مهاوخهدهمدقم یرنشخزو ردهدعقوم لو یر هراز

 او خد )دوبل نکا هغ كم نضاا) درونلو لامختسا هدلح کل د م هتسیاهدنر لک دبد نسب مانو وشام ||
 مولا ضاضم نچ نالف لامير د هنسانعدصااخ هدتزو بارع (ضاضلا) ةضماحیا طناب اتش

 هوا لا هکرونید هب وضروش تیاغیو ریزی نطل ظا ضا ضمو ردن دنس هاتف رهرج ورعن ضاضموهصلاخ یا ۱
 كما وصروش یکیدید ضاضف هدننتو لیعفت (ضیضخلا) دحولم قاطبال ضاضمءا لاستب یکنیوضزکم |

 لنصالا نیک هنسانفن درس زور دەنا ربك ك و( ض املأ )ضاضلا برشاذا جز شل دنانم ۱

 :عژلماما رخ یا ضاعصم لر لا روند ما لالاحو تشچرولوا هغلاسبم مماو ردردصم ندناب ةجرجب ۱

 هل ر یر هذن :زولعافت لصالاق( ضاملأ) رد نام هل تف کیم ەد: :یب ردیاب را ندهنسانعم هّضعصفو

 زدهنمنانعمییامقل احهدزعا ۱! وض هنننزو ازای ا) اوعت النادااوض اغلاق رد ەنسانەم كليا عازتبوشکخ

 نص لاق ردەنسانعم قتلا سهلوفعبا واو قاماق باقو ك اچون ناف ءالا ضعصم لاق ۱

 كن وکو صعضءادا ءوضولل ضع ۶ لاق رد هنسنانعم هضم هد برو لزازت( ص مضقلا) ها ضغاذا بوتلاو ءانالا |

 تلیدا رهام هلنینصف (ضعل )7 نهاذاهرباقتلکاا ضعص*لاق ردهنسانعهتنرواتوئدر دة ندنس هسک کنهشکز ۱

 عارا بابلا نه ابضعمممالانم ۹۳ REE بولوا اتم هلک ملک نوک
 كهزمه (ضایعمالا) در ن ندزرو نم:ی یانسنعم هدننزو تکاب (ضعلاو)( ضال ا] «هيلغت ىش ةا

 :ونهنساتعع قفاو هبلع قشوهنضغااذا الالف ردهنتفاتعم قملراط بوردنچوک ی هنسکرپ از ۱

 هضعما ییععدضعلاقُ ردفدارم هدل وایاتنعم هلن ضاعما هدننزو لیفت" ) ضعععلا) هقر ةرح | اذاهضعمالاسقب

 نکرروغوط هلیصتف كو (ةضاعملا) صنف هضعم ل اعقب ردعواطم ندضبع# هدشنزو لادا (ضاهتالا فتسالا)

 قغآ ل وقلع قمابهرب وص هدننزو دوعف (ضوشلا) تونا لس تصف روند هب هقان تالوارردلاف ینظربوق
 هلناصف (ناضیلاو) هدننزو صدق (صتلا ) لانسواژاغاذا ل والا بالا نم اضوبت :ا لا ضبت لاق رده | ۱

 | كرك لوف لع كنترکح نیا ول رصناذا یننلا بالا م اناضیتو را تایی ار |
 كشعسو تزنلاهرولز رحوااهناصااذا هسوقق ضبتلاقب رد هنسنانعم كرویلاص بوکهرادقنرب یاش رکن وا |
 زد هنسا عه تکرح ابقلطم لبنو ايفخ عمل اذا قربلا ضب لاب رد متس تر تم قله هه |

 هدنوب رد هنسانعم ضبان کر ونلوا قالطا هلکوکو لتساههشو كاب زو دلج بو لا ارح یا كبو صج هب هرات لاتقف |

 عهشیاضبنو ضبنو ضنداوفلاتب یک تکر دانم ون یسذ بت رولوا لعاف عم ل عف هکر داج ہد هلت ||
 لاقپ ردهتساضنعم كرد شرك ن عا كمهزکیی؛دوخ اب كىت كج قان خدو هلل رسک هزه (ضاسبنالا

 هعضوم کی دلدا تکر جت ك هتسنوپ هدینزو نیم دملا: نژنلاهرتو رحوا اتهتاصااذا سیوقلا فضا |

 بن ىلع هدمضو لاف رونلوا قالطاهرب یندداتنو کر وپهدنتلآ كن هم لونص بلقلا نقم هلی هقالعوبروشید ح
e۲ درس 2 :  
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 3 || ضان 1 ازت روکهوا ی ین ردقول یدرفم ندنظفل E RT فنن
 جک هلباونع Rie n | هد مین ۱ :ضفبرایذلبا نابنعا صخ ام یدزفمراضعب و رولا چد

 | xes روند هناوبحژاسو هتروع هک ل وش ضخ اسلا)رولو نم هفالتخاوب یعوقو رد دید
 نم !نضخام ةاشو داها لاقپ هدننزو عکر رولکضختو ضخاوم یججج هلوا شیتوطيروپ ودنا
 حج نشر » یروب یناوپخز اسو یروع قحج هروغوط هدننزو لیعفت ( نیغ )روند هوبق شلاق بک
 ره هر ابیع تل حل هد محسن نضع قلطل  اهنخااذا اسهربعو+ا الا تصح ی

A۳ ۳ ايار هنس تنجم قلوا ضخام (یراهود نوک هم یسک كن منم :(ضانخالا)ردشملا  

TOEلابتي رد ونسا نھ قلا بوتقلاح  a i E BES 

 شواو دضعحلا ف مادام بیاطاوهو ضاپجتالا عرفا لوقت ردیبمما دوس نالوا هدشهاب ||

 ۱ | یساوادرتوب بویپوا هکرونید هدوس لوش هیس هدب عاف مسا م ضخمتسلا )زود هزویق شلاق هبک یک ضخام
 | را نللا نصخخما لاقي ردهنسانعه قلیبونعاج :E باتو وب هدننزوپ لامتفا (ضاسضتمالا) هلو
 ۱ رڃ بط هلن (ضرملا) ریه لر هنرب برف هره زعم هدیزایدماش هدننزو باس ضايع )مضاف
 | !للخ هنلاغفا بودیاجارخا ندنصوصحلادتعایندب وکزوونید ذلو فوطضمو لطم نکیالدنممو قاصو

 ۱۳ ادعا یتیم دعب اچیارطضاو هعییطلا مالبنطاوهو نزلا هزخا لقب زونلوا ریعت تالهنخ ردیا

۳ 

a 

 الا نماضرمو اضرم لججر لا ضرغ لاقب هنسا نعم :قلو هتسخز رولوارد ضم ء+بتزو ضرف ضرمو شر مو |
 هدننزو ضرفوناجسج هلنبتعتف ضرم طلا دنعا سهل دتجاو اعافصدعب تب یطضاو هتعیتط تا ادا عبار
 ر الی فنو هدر >:هدسیکیادوخ ابر درام ن ندّبلع نالوا ضراع م هلق هکر دصوصح هبییابیسهب

 َِت بجو دنبحو دقجو هدیفع ءوسو مج نعي ناص ةنو تلظوب وتفوقاسفنو كش هکر ونلوا |
 oy ضرما ) اغنو كش یا قرف ےہ ولف ف :یاعتهلوقهنمو ردتراسبع ندفارجناو
 1 هلن ریسکچرد ضارم یججج تكضرام رم 4: هتسح (ضپاماو) هډ زو

 تم ها كحاصتارپ ززدشلبا شی وشت هد كوب فلوم ANE يحارجو یزجردیمازبو
 هنسابینعم-قاف هتسخ (ضارمالا)ندشلوادزاو ندلّوا باتءززوا تلقاضرم نرمو ندعب ار پایا برم ۱

 | یکیدلپایً هک اب وکر دلمعتسمهنسانعم قلب هب اضا هدنرببدنو یآز هبنکر ناب رم هل عج یا هللا هضرما
 ۳ یبجحاص تلعو ضرمو :هیآریف هباصالاپ راقاذا لجرلا ضرما لا رولوا نیش, هعمردصاب لیفت هیچپاج

 | هدجواذآهضرما لاسفبند هنسانعمقلوب هتسخ ییهسکربو ضرناذرااذ| لب ضرغا لاق ږد هنسمانعم
 ۱ وضرم لاقي ردلمعتسمهنسانعم قلق فیعضو تسس بوبل مک هنر هدنزو لیعفت ضیرملا اضیم
 اردو لازا لیمفت دنوب رد هنپتفانعم كلبا مبقهاو ,دیقن یکی رک« دنزاسیتو تعدخ كنهتسخو هنه و ادا
 ۱ مال ضت رج لقب ريب ها یتلع كن هل هکر دمنسانعم قمرواص نمزخو هيلع مال نح ذا ضي رلا ضرم
 . دولوا فصو هرهتسننالوا ایا هیعط هلتیسانموب روسنید هپ هب هتببخ هلبراببتعا,فوصوم ( ضد رلا) هاردادا

 ۱ e هدلحرب هکر دیمسا یداو یبا هلیصقف کیم نابهرلآ لای هفیعمضیا وار سوار لاق

 | ددیدآ عضوه هدنزو ضیارف (صيارلا) ردراصوصخ هنس ملبپق لیذهیرو میلس یر: هکںدیدآ عضوم یکیادوخا
 | لیچرا ض رمال اپر د هنسانعم كلبا كلفیعضو تالتسس هدنخاصمو روما هكر هدتزو لعفت (ضّرعلا)
 ng للة وپنبدهبدآ نالوا هتسخ قوج قوج هدتزو بارحم (ضارما) ءرماق ادا
 E بیام, (ضارم) دی اف يفلتهکر دیدآ تلعرب صوصخح هني ویب هد هدیننزو با ارغ مضار

 چوننورد كمدارب هتسنرپ هډننرو زبزا (ضصيضملاو) هلبدیدشت ددا ضو ىف تم ضملا) "ضلا) دیدآ داور دوخاب

 | لول پاس نم اصیضبو اضم یا هضم لاقبرد هنسانعم لبا كاندرد بوفاب بودیجآ را ودناو
 ۱ قفج | یزوکهمرتسو هقرحااذاءاف "لا ؟زصم لایق ردلیعتسه هنیمان هم هاب یرغآ هک سو هنر خا هبلق نم غلباذا

 ۱ | ماه لولا الا نم لبطیضبو اضم ج امتنع و مضلاب اضم نيعلا لكلا: ضم لاقي ربل يتسم هند اعم

 | نو ی یک ضبضمو ضع یا ضم لح لاتب رونبدوب ةنسن یجفاب بودیج ارواوا فبصو یضموابنملآ زا
 | !میتمرم ترنصعو تب رسا ذا والا دیاسلا نماضیضم E ر ردەنتانە 4ى بص افا دود بوحا

 | ردەنسانەي صعقمروصبومآ نهسنرهلبارغآ 1 مورک ین اکزدهتنانعمقمارغو هنببچآت یبضتو هتتفن یا

 سه س دست س

 ىلع



 ۱ نا مات اخماد ردەتسا تەم نا بو ی یدک ا ترا

 | ۳ تم یی و اوراد رخ bes خل ||
 | هنتسئانفم كلبا تحهرزوا نص ولخ هیهسکر ورک نیا زیشاکر وتید هیهنسااخ صف هضف ضصحو نضعنا هاتسا داشت ۱

ge rh Frees 8نوتدهبسکنوس یکصاادونلاخ هدننزوتفتک  | 
 | ضو ضعاف لجو لاق ئک راو ناال زۆنيد هغ اض دوه صالاخب هک دعا منا رزوا بشن خام لوق |

 كمر وا دوس صااخ هدا دوب هریک زد وبه ضاسمالاو نحو شین افوا ضیا یون
 | هتضلخ اذا دولا هضحا لقب ردعتس هنسانعي كلا نضاخ ناتو دو نقل + اغيل نادیضاق تر ۱
 هدکزژو لامثفا (ضاصمالا) هقدلصاذا ثانی نعال اے دز لس ھا اھت الو ی ۱
 كا دوس صلاخ نذوب هلبتهف (ضحعا) معما برش ادا لب زوم نت وس صلاخ |
 رو5 6 هن ۸ هتسن ساوا ضلاخ(ن (ضوعملآ) خط اتزیشادا عبارا بالا نم اضح لخزان علاق زذ هتاف ۱

 ذنضوهحلاو] هدتنزو هر ( ةضعلا) بسا ىا تاندط ضاوسمس ج روا نهااضت یا بیا نوم لج لو |
 هنر قر هد همان هغو هنص]اخ یا نضوصمو تدعو نع مح شنا لا فی یک رولا: فتو هی |

 مشی لوف روند هتحعصا نسخه ی نامه "(هضوحالا ۷ ,زدیشعما هل رب هنر شان نیز 6و ۱
 ندهنساتنقم قلوا علاقه هدنتمج فرو نسخ هد تنزوفموع (هضوحا) ةضلاغ ۲

 تموم قارب بست ضو تم وهو هش ق اط راسا ذآ نشا باشت نم ةضوح لا ضع لات |
 دقات ردد شاننەھ قاک غار كاد لىنۇكس كەم یاغو فكم :ضخقا) دند اکر نرو
 نفتشزوهدنژ نا لوالاواشنافلاو نائلا تالا ناش نیل ضخ لاقت ردنراعندقلآ يارا

 نتن زاتفط نانزختو هود شماو ادیدش هک ساذا ۶ لا ضل اق ردهنساتعتتیتیعلاح تویلظرا کا
 وا نور نوجا قلوط# هدوش ق ید غوفو هتف فشن ر وهاذا علا ضخت لات ردمننشایعم کم کوکی و ۱

 قۇتا و هتنزوربضا (ضیخلا) بلا قاسم رهن زولدلا ضع لات ردلصتسم هسااتتعم یسالغرا تلخ |
 هدشاندوشت هدننزو لغفت مضومتلا رییدآ عضومرب هدننزف هنندم یو روت دهدوشنهااخ شفلآغابتزک

 هر دهسا قلوا هنکن اویحو اضیخ زاسصاذانبالا صمت لاق قفس انعم یل اق ضلاخ وتلا غالبا
 نانا غ یک ا وک دلبتس ةنسادتعم كلتا ثادحا شزوشو هتف نامزو تعقلاذا ةاسشلا تست لا |
 ۱ قدس هشقلاخ بیاد دوش هدا نزور اس /صتصلا)" اتمقااداذتفلاپ رها نعمت آتش زدنوخخام ۱

 ناش الو قج هزوغوط لب نک کلم( شام او هلی تخف تب (ضا ضا ) رونلوازیغت قات کر هولط
 | تااثاومنآ زا بابا نم ادار اضاع تضخخو سرفلاو أ ًارملا تضخ اتش زدهتش ان ث ۱
 نالوا" یو نا نوا لو ع روند هیدقان بک انخو قلطلا اهزخنا ادا لو هل لع ات تخت لاو

 نالوا باق هنلاسزا هودزوغو ضاع یار لو هدتننزو هسرفردهفلخ قالوا ردات د رف روشن هیت 1

 هک یکی یشانا 5 شۈن رد نشو دفن یدرفمزدعج و وزدقهجل وا عطقتم ندنتلاخ بازىر وتد هرات

 ه نالوا شرک هل یمکیآهبیوکس شاب رب ضخ )ادنعا رو ید رضا ت هن مشد دو ضا نااکآ هوا شوا |
 رۈيدا لماس سنا قاق لنع نودنوا رکو نوتسلوا لحاط نان ارکنوهشیدلوا قیلسهلماوعغ روت |
 یک نوملهناتنژ ولی ضا ت اسهدنعجت هدهشدا ژن ما لوا ماست ره ووت دا ناتو آل ماوس ییسانا ذوب 1

 یوم یهو نهم asi نی o anye نو ات ناو | ا

۱ 
۱ 
1 

۱ 



 ۷۱ طالقان ]دا رک كقاقروشن دهضراراومهو ز ود (ضاتضقو)ردق FEE ندډنوباهدننزو
 ۱ قرفناذا غلا صف طقت لاتشردهنسانعم قلعاط هدنیننزولرازت (ضعصقمتلا) رونید هنالسزا يدوب هدتنزو

 ۱ :هجفراو هرفن قزف ندزوتواو روم یا ءاضق عرد لاتش روشد ههرز شعلنچ >رب هلي كفا ىانضولال

 ]| ناشنالاو ناادالا نال ئا ءاضق ةعاج لابقیروند هراهدآ نالوایریا یراشیدو یم هدوکو رونبد هنسب زوس |
 ۱ یزید یکی مالتیج قم یهر ردهاکحندننوص ندیاروهط ود تج الزبد هلنوکس اداضو ۍر یک كف من صفا . (ضقا

 ۱ هدننزوءهتفنخ (نضقلا) ةنیس ته هيج روني دهالب هدننزوزفنق ) نضینقلا) سم دلو|یدرنیچ ندیارومط ن دکآ

 نذهنسانعه قلا هدننزژ ضوخ (ضوقل)ةرصقواذیه د ىا هضم ما لاقبرونید هنروعقلصتو نیکرچ
 ۰ لدپبالدیا ضوم اضوقا دیاذه لایش رد هنس اعم لد ن ضوقو همدهاذا اضوف ضود ءانبلا ضاق لا لاین

 | قهر رو سا ارونلوارییعت تلکوس هکر و قع نر زما مده لوق ىلع قمی یاب ضبوقتل)
 og كنکچ لبج یرابانط لر داجو ینراخاغاو ینراکرډ لا هناخ دوخابرولوا هلیشر ط ا

 بهدازو لعفت (ضوق) بابطالاو داوعالا جزتوهوا مدهرغ نم ضقت ضیوتتاو
 ا ا اا ت اب هلماا هکر راقم غ واک فر ہلکی و مد انا ضو قتلا |

 منهنااذآ ءانبلا ضاقنا لاقي ردهنسانعم قلغلان جدول هدشزو لانسععتا, (ضاببقنالا) تهذو ءاچاذا لجرلا

 ۱ .قاجدوحانیسیروا نالواهدنگا لوق ییعرونیدهعوبقیروق نالواهدنتس والا كنهطروع هدنبرو ضيف («ضبقلآ|

 | ًلع)اةرعتلا یبهوآضیقلا نمربخ ضیبلا ةع ل اتقي هنعو دولوا قوبق هنب ب هکر وند هبهطروع ننی ېن وبص هلغلوا
 1 | خرفلا ضاقلاقم هنیماسنعم قمرارولواردصم ضیقو" ءافوا خرفنع اپ چار قلا یه وا ةضيبلا لع ةو يسيايلا

 8 | ندهتسانعم كەربو«ضوعو ؛تقشناادا هنا ت ضاق ل اب ردهتساسنعم ( قلرانو ور نمرو ابا

 ٤ ۱ نده نشان قمزاف بوسکییوقندر قلاسیقو هر هلثماذاهیعضاق لاسش ذهن اتعملم کیو ,ةضصاع اذاهضاقلاشب

 | نوتیدآهیفنشت نالواریاربهتتشر ضیقو لوا عريات فبق لاقبو ةا فا يم اجا داملا ضاق لاقي
 قوبف نالقبوقج یروا هدوطروسع ردناکم مسا ندلّوایانعم غف نوه (ضبقلا) رک نیش یک ضايق
 ۱ اوشا قناع !ةرشک یادضیقمزب لاف روند هل وتق نالوا ق وخ, ن وص هدننزو هنيدم (هضیعلا) زويد هنا

 | 41ضابقو هل ضیقاقه لالقب رونبد ةیمنسف نالوارباو یب هثبشز خد وب هدشزو باک «ضایعلا) اهام ترکی ا
 نرى نيو 2د بنانارا دبا نتت ل اتم ردتسانعم.قلکب انکو ةدنن نو لعقت /(ضیقتلا) هلواسنیا
 ۱ ¦ كمزکب هبهتسرو + هلتتستو ردقنادا ؟یشلاهلی صوت لاهردهنسانعم قل وازم بنمو رقم تونلیبس هکر

 ۱۱ :نهدنس اتلنعم قلع توکو حانب یحدوهدننزو لاعفنا (نطایقا) هتل قبلا عادل هاا ضعت لاشه رد هلسانغم

 ۱ ۱ :ردهنسانجم كليا لاص فسا ییهنسنر هدشزو :لاعتا» (ضابتفالا) لاو و مادب دچناذاز دنا ضانقنا لام

 | طفل دد نصيف یسنج خچج دو شند هلس هراب کیک ك جوه لب رسک فاق( ةضیقلا) هلص تا اذاهضاتقا لاقي
NOI3 | تلع كنوبف شارغوا هنطرم هرقنهلکنآ هکر وئیدا هاش اظا ككاح وکیل وش میدن هناك تلخ قلا )  

 ۱ هوم میت هیشللا لع ضيقوةضبق نالفناسا یهلوقهلمو :زدروکد م هدنلحم هرقنو ,زونلفادیرب

 ۲ اودهتیا شمار سیو ریدفتو ضبقلاباهعسوا ذا هلا ضیق لایق رد هنس انعم قید هلش اط!ناسنلوارکد یهود
 ]| هب هتسنئز ویدلیاربست نسمردشواق ةنالف الف یلاعتقح نحب دلدحاناو هب هاج یا نالفل ان الفهلا ضيق ناخن
 ۱ 1 ۱ هتضدافلا) نوت نعال ثب نخ ملانبسیا ءا رق مملانضیقوا یلایعت هلوق ةنمو  ردهنساتهم ملات دس شیش

 3 قفاکلا ل تصف ةضراقملا عن هنمو هل دان و هصو اعاذا هضفاق لاس ن ند هئس اتهم هلداضو هبضواعم دوس

 ۱ ۱ ایت یاراضا که عضو لاقب ردهنسانعمجادخرونبذ هبیر واب نکا و هخمروغوط كتك هدو تاک (صاركلا

 1 شابا مفدهرمشط رشط رکج دکر دلبالوبق قآ یجز كنةقائ كۈت ۋ غطا ك موم کر !لوفلنع روند یو وعد و

 كفاكردةضركدو خاب هل , سک فاكر د ضرک ینژفمرولددد هراکول یادواغ وب ةقلحهتلاح نالوا هدجنبزو ×هلوا

 | قاب ترک نضارکو ۰ رولبآ ی رار وکو د هدراننکیلبن هک اکا هکر وند هکترکلوش نالوا هدنییوارق وب كباب و هلع
 وبعت که هدیتیتنزوربما (ضیزکا) نیزکآلعاذا والا تانسلا نه انطارک لج لا ضرکلاننق رد هنسانعم
 || ندنجر كئهقان هدیننزو ضرف نخ یکلآ ) ردها لس 4*داص لوق لج ردولردرب تدني روق دزوعوب ناساوا

 ةفاسنلا مرنم ضازکیآ شبا لو الا بالا قلا ارزی شرک نامیده اعم قاابا و عارفباس ضارک

 ۱ مال لجمال اپ ناما یتا ذا لذا یمکسک ناسا قاتسابعم كنب رتبت طنز هل تشکل )

 ضللا

 ترسم
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 نف دادا چر ص ذا واج لاسقب وع ج یا ےھضضذواھرسکو فاقلاخفوانهم طب و د اض) | عقب هش
 . هنففواكنشاظط لقح ضف كن دید راضعب رولوالدب هروکهنعضو زولواندردصم نالوا یراجتهبنسا رحاخ ت

 "ضاق نصف هد دنعراضءبو رولوا ¿دواب دلکیم هل جت تعب کوین یکجوک هدا ارو هلکعید هنسهبرا صیضقو ||
 هنا نو قلاص رکتشعهرزوا هد اطرب .نصف حب رد هنسبنعم ضوضعم ضیضقو ردلعاف مسا هک رد هنسانعم

 هل فلوادنسانعم ضوّصتم ضیصقو هنساسنعمنض اق یک ینبدلوا هنسانعم اضموصور ازروز هداروبپولوا ۱

 دروب رم ضق ضاضقنا نالواهنسانعم لیخراشتنا ینآ رک فرولوا كعدرابدلک مومل لع نعي موجو چاه ||

 لاقن رد هنتسانعم قلوا ولزولونوولنشاط لفجو و اسباب هبف قلا اذا ىت ولا صفا لاش ردهنسانعم قفاق

 لنت هول ثملواتوشود هشندرآ كنس هلوقم ر حلاو تاو د رخ فللامآو زوماو تضق عع 4 هعضبلاتضقا

 كن هسکر و اتهساسخ یا ةفساؤ ومالا قادم مبنا ذا لچر اقا لای :زدلتسمهنسابتعم قلواژاکلطو |[
 یدعتم هدانعموو برو نشخاذا حجما ضا لاقي ردهننانعم قلوا تشردو ؛ترتسولقاربطولشاط تان
 هکر دهنسانعف قمالشوب ق رهوازولومو لقح درج هدرخ یهنستر واب اتم نش هلع چ یا هناکم هللا ضقا لاقن زولوا
 (ضضفلا) اط ضد هکزنذا ملا ” قالات زذکانا رت قرهلوا ساطهدرخ هدرخ یضامنآ بوعب اض رندا

 جفا ضقب ماعطلا طول اه ردهنسانعمب قلواولشاطهدرخ هدرخبویلوا۰ هزیکابوززنملالغومات طلع |[

 یخ دی هلغو ماعطولق ارطولش اط و تنلوا لاتا ق زولوا مسا ضضقو ضضق هیفراضادا مارا بالا نم اضق

 تک یار لا نکن تقسیم
 لاق ردهنسانعمقلواولزولومو وللقح ناکمر و ردانعم هت هلجب وب بارتوایصح ك اطا نیپ عقوواضضقاماعط |

 هزوت نکوج هرزوا قاتبو روش دهزولوموه راشاطلقحا هدرخ لص ضقو ضضقلاهیفزاصاذااضتصقناکلا نطق
 ضاضفورکد اک ضقناکم ناقب یک ضقروتیدهرب وازولوموولشاطلقج هدنیزو رو فحك( ضضقلا) روشی هغاربط

 نم ناکلا قتسا لاق رد هنسانعم قبلواوازولومو ولشاطلقج ربی دون (ضاضقتښالا):صضقلإ هیفزاضاذا |
 تشرد غا هسكر و تضقا نع ةعض لا تضقتسا لاق رد هنس انعم قلوب یراشاط لقج «دمناعظو نعقا |
 | لاعروئد هتتراکب لر قەد زو هضق (نضفلا) انشخ مدح واذاممضصم "ضصقتسالارد هنسانعم قلوي نسخو

 | بولوا لاسموق یغاربطوق آل وق ىلع هلۈاولشاط لقا هدرخ هکر وتید ەر لوشوا منو ذع یا دی راط افشا شهز |
 لمر انهارت هضفعمو ا یصح تاذضزا یا هضق قان رع لوقت هلو ارباب تیر صورو بک یرغوط هنفرطر
 | هدرخ هدرخو سنج یا ةدجاو ةفضقنم لاقت روللوارببعت هلوکو تباب هکر دهن انغم سنجو عقت رها قاما ماج لاو

 لغت هلی رکب هدنآهکر دیدآمش عضومرب هضقو ذتغل هد هلي تفاق هادنس هلج رب رونید هزولومو هنیراشاطلقج ا
 مسا ندنسانەمەب ران ضا تا تقوزوو ضف 2بار ولو نکس اطا بوبر دش وا هعقوزپهدنرانیب گراف ابف

۱ 

 نود هنعم ول اكلنا كجوكو روند هنس هیدن کن هنسنر و زود هس راشابط لقح هدرخ .یک ضضقا

 دن رال ا ضتقالا قب ردهنسانعم قمزوب ینرکب لربق هد نتزو لاعتفا  (شضایضتقالا) بيعىإ هضقو ةف
 ادب ضنا لاقیههنسانعم قملاقهدنر ونه هلغمالقب نکا ی وبالتح یکی رکرازید (ضاضمتالا)_اهعزفااذا |

 مهیلع لات ضنا لاقت ندهنساضم قحنشوا رک, ندفرطره.هر زواهفشناطو و e و عدصناذا

 ممیلیوهاذاراطلا ضقت هنا لااقل یدهتشانعم كعا | بولنوش نوجا قعوق هو,نداوه سوقو ترشتنااذا

 یتعع ادا ضاقنا لاش رذفدارم هدلوایانعم ای ضاضتتا رولواندنضقن دننزو رار چا (نضاضیف)

 هدران وب هل دماهبب یبهرمخاذاض((ییضعنلاو) هدتنزو لعفت (ضقتلا)ردشلبا مس را دارطسا نوب تفلوم ضعتا |
 ضضقت صا كن هلکیضقتو "زا نم ین رمش لابو دن اتم بول زوسنداوه شوق ا

 اودهضق يد رههرونبد ه لا بة یش غنج هنمار زوا.كنن زب یربهدثنزو اباکر ,/ضاضعلا) یکا نظنو قتظدیدیا |

 ضخ لوق لج زدکوکی رلکدید قاغؤج ماش هکر ديما ماشلا ناتششا هدنستزو ران ضا قضقلا ) هلبعق كفاق

 ۱ هتل شات" یس وقعزکشو دنق هکج هنت نولک دید قي وس یدو اب ښسک کب هربش (ضاضقالار ر ديعوات طم

 ۱ لاس رد هنتساتعم قعشیاب بونلوب زولومو شاطقفوا هنسهاوقم ماعطو ضضعلا هیفراصاذا ناکلا ضقا

 | هلیصف تفاق(ضقلا) اهشرعلبل یا اسنهضاضتقا دن كلذ ناکو لا نوشید هغلزوب یرکب كرف هکرولوا

 : | ةفام لاق ردزناج هد هلفیفخت لدا زد هنس انعم هصیقنو تیع هلی كفاق ” كفاق «ةضقلا) روند هر كچوکو :

 لالغف هلیمط كناف قرهلوا فع اض هد رع مالکو زد هد هلی كفاق روند هنالسراو ودیدار سرب ندع ون | أ
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 لاق زدهتسانعم كتبا تباصازولومو قاربط هیدن یس 4 اوقمماعط صفو رک لب کر دهطتشنزو تتک ۲

FY 

 در ابعندقلوا كیرربش هتم هداف هرزو| قل وا دناعههیامرعس نارمسخو ر رضو هرزوا هجویرلکدلی | طارتشهدنانیب
 ردو منیدنسانغبنفا سس مطق< ایوک ينتدهضراقب یکی نی ذلواذوخ ام ندنبانعم ضرالا ف ییسوربسهبراضم
 هاوار ناطر شبام لما« عراف رک هل االام عف دی ناوهو هنر اضم یا ی اقج بوة ضر مضرات لار

 یجروشد هتل نانلوا ربعت یدنصوصعم هدنیزو سارح (ضارقلارزونید هر بسك دو هما (هضارقلا)

 ناو وبس فلوم هک یدنلوا نایب هدنسهدامصقم هک هتنروذدناضارقمهنیدانق یکی نعیهدنس هینشردضب راقم

 ضوحو لودجو,رهن لوشو,هنیسابنخم لبلق عرز روسنید هرانیک | هجز آهلیصتف كم (ضراستلا) ردسفوب
 زا هلو جات ههردلوط نی هغوق بونا هنا ران کحوص هلغلوا لیلقوص هد کر وشد هعضاوم یس هلوقم
 ويو رونید هراباق ىج هبوقرجنو ابهنه ءال إحنا ىلا قتسلا جات یلاعضاولا یا ضراقلا نم هضرا يس لاقي
 هاطعااذاانالق ضرقا لایق رد هنضانحم ثمر ودیا چ دوا هیسکر لب مسکن ءزمه(ضارقالا) رو تد هرایلسد

 كليا مذو هچدماذ | هض يف لاقي رد هنس اعم مبا حدو ییفییکرب (ضرققلا» الع ىزا هعطق هل عطقاذا
 زارفآوغطق ندسارب اسلا حدمیحودمک ای وک < هدنشاتنهم خ دم هم ذاذا هض رق ل اقبرولوا ض هل خوا هنشانعم

 ضرش یا ناضراقتبا مه لا ت نوسلوا رش رکو رخ رکو د هنس انعم مسلح دوا هد بنژو لغافت /ضراسعتلا

 ردندنس انعم ضف ردلبتسم هنسانعم یم! نیغزآ هنر یب مصخ یکیاوارمشواربخرخ الا ا دحاو لک
 ٹیدح هنمو رد هنیسانعم شب وس شو ارزش هبحاصیا اسم لک ظنب یارظنلا ناضراقتب نانرقلا لاق

 ضي رفلا نولو یا نوضراغت و منالاق نوح مالسلاهیلع هللا لوسر باما ناك | هللیق یرصبلا نسل ا

 دنر نب زاقو هف داذا ؛ یشلا صف لاسعب ردهنسانعم لب درخب پوکو دیبهنسنرواهبتناذا ل والا بابلا نم نطق

 رد هثسانعم ناف هنسن روق یک کو دنق هقب وسو هعلق اذادنولا نصف لانعیرد هنسانعم قمزوق بوک
 هک یک ضضقرو تیدهرب ولزول اوموولقارط رولوا فصو ضقو رکسوا .دننکاسباپهیف قلاذا قیوسلا صقلامس

 زذ هن ساغم ميج هلنیسک كفافو ضقو ؛یشصضقلا نمایهیاصااذا مبارا بالا نم اضق ةعضبلا نطق
 .لاملسسوبد ضف یک شاک هنن یس هلوفمیش رک ابو یکلسنکوک کت آ هدننزوزپ زا (ضیض ار رکذ ساک

 | هضرفا لاسقب رد هن سانعم كلبا نارفاو عطف لام هعطقرب قح هنلوا ارجو ضو هدنلباقم هبسکرب واضرق

 | :ولوللا ضف لاق رد هنساضعم كلدیی اوج هلندیدنت ءاداضو یتخكفاف طلا ز هنودشانتنو رها ىا

 | دنس هبنکشا هاب وکر ونید هشب وک یکیدنیچ هدنزغآ هلبا عقد ندبنگشا كن هود هدننزو راها( ضي رقلا)لالا ىلع

 | ضی رقلانودضب رطا لاح هنمو نوصیدلوا عیطاقنوذ رونلوا قالطا هرعش ضب زقو ردنا عطق ندومعطنالوا ||

 ]| لاقیالوحایصل ی لاقروئید نیضارقلاپ هعطق هروکه فل ومسپرابدلیا لابعتسا قز هلوادرفمرّاس یدلوا عبات
 | نطارفلاب دح اولاقو نیضازفلاب هتطرف امم اجا دنع لاقيا او ةماعلا لوقناکضارقم اسب عچاذا

 ۱ زودی دو معم غضو كنهروکذ م تا هکیدلاق ردشلبا تب ق ږ لو ادرفم هلبناونع ضارلاب بوئلا ضرق یرسنخزو
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 | هلیهمجو قدا اق دج اودرفند دت اطر, (ضارقنالا) رولو! شا عطق سونان هلتمآ ذمو لصف هدنسانعم م ذو بو دا
 ]  1ا5« ضازفإلا )لك اوچرداذا مولا ضرقنا لا ردنرابع ند یا دع ای طقناهکل دەننى انف مک بۈك روت

 | كلبا تبغو لصف ی هسکربو ضرعلا ذج ازا هنم ضرتقا لاب رد هنتسانعم قلآ دوا ندهسکرب هدسنزو

 | تد هلعاقم هذ زو لابتف (ضارقلا) هیاتغاادا هضرع صرفا لام ردلمعتسم هنسانعم كلا عطف سومان

 | هبراضاذا اضارقو ةضراقم هضراف لاقب یدنلوارکذ افن آکر د هنمانعم هب راضمنعب هضرایتم رد زدضف

 | هنس نالوا رک ذ نصیاضفو رولا كاذکو عطف هناك ت وص هل ععساذا ضیضق عسل ضق لاقب رد ةنسانعم
 موقلا ءاجلافب ردلعتسمهزسانع» میچ صیضقو هئوص یا هضبضق تعم“ عسنلا عطق لوقتروشیدهسس
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 | قاقلا لس نصف ردن ضا فتا نیرفعج يدو در يعي ةيغلوا ضا فشن لقتالو اف ضافتصم
 زا قدر ضیا انهم که تت وذا سانس یل هبا هج تب نر ها نوک هاب ف كفا« ضیا
 زد هنساتعم كلبا طض بوتطهنسنر هللا هک وهدی هلواتاذا ین بابلا نما ضبق هدیب شنا بة لاتقب زی[
 | ردهتسانعع كليا عاتنتما ندقوط یشر بوجآییحوآوهکبصااذا هديب هیلع صبق لافب رونا لص هلا ىلع هد

 هکر دهنساتتعم كمر وش وید بورود یبهنسنرب و هک ایما نععنتمااذا هنج هدب ضبق لاسقب رونا هلصهلبا نع هدنوب
 همام كع رولو ق چو هلتعرمس ناویحراسو شوفو هطسب اض یشل| ضبق لاقبردیلبانیقم چچا پتوپاب
 | فاحت هلوقهنمو لاو نازی قرن ذا ربغوراخطلا ضبق لاسقبرزدبا ض رق ینمراواوه هک ایوکردلپهتسم
 نالف ضبق لاقي رديهلا ضبق هکر د هنتسانعم الو! ضمقو دب الا نضبقب و تافاسصمقوف ربطلایلااورپ لوا
 (ةضانفلاو) هدسنزو داش /ضاقلاور/نضناعااذ یلابعت هلا ةجتر نلا ضب عد تاغ ىا ل وغفل ءانلانلع
 أ اار روند کیا مخزوم رک تا زدیم گام میخ او یاس ابا
 نعي ضبقلاو فضا بقا نيب یا ضیبقو ضباق لتر لاني روند هناویحو ناسنا كاجو تسج هد شنزوزومآ
 هنعنصلهاریب دن بحاضو تیبا لوش ضتقو عاوقلا لفت عب رس یا فشلا ضیبقسرف لات و عرس شام
 | بکمبببلیا ضییقوه لافب هلو لا دیقتهنسنیربغ بولواموادعو بکمهنیسکو راک ماد کرونلوا قالتتطا
 ضوبقملا یا ضقلا قاذهحرطا لوتنردلوعفم عع لعف رود هلام نالوا ضبق هلنبتصف (ضبملآ)هتعاصلع

 یانو قاخعو هر اه هدنعومگتو هدتانزوزبنم (ضیقلاو) هدننزو دعقم (ضیقلاو) هدشنزو لزم (ضبقلا
 هتضبقعو طوسلاو فیسلا ضبقم وه لا قب رونلوا ربعت هضبقو باص هکر و بد هنب رنجو طلا كنس هلوقم
 ردیدآ روناجرب هیش هی هغب ولبق هدننزو مکر (نطَلا) هيلع نصفیام یا هتضبقمو هضبقمو هتضبقمو هضبقمو
 قی وسلا نم ةضبق هاسطعا لقب رو-تبد هبهنسن هب بو جیوآ رب ردلاعتساک هلیجضو لیست كف (ةضبقلا
 روفلا یلعو ذخا ییهنسنرب یکسوهلوب هکر وتشید هسک لوشهدننزو هرم هلی كداق ةضنقلا) هنه فک ا

 ثیلیالمت ؛یشلابلسعناکاذافضفر هضبقوه لاقنرونلولاتسعتسا ها هضفرو وهاوا یتداع کلیات بوناصوا
 یه لزوکب ویقءاط ییشاوماماد هکر ونلوا قالطا هناتوج یبخاتص دیقتو رب دت نسح هدقلنابوجو هعدبنا
 هزوکرب هدنسنزو یکمز (یضبقلا) هخف فرب دنلا نسا یا ةضقر هضبق حاز لاقت هلوارذیا روشن هدقدل وب
 قاجمو ملقب رسک ك هزم (ضا-بقالا) ردقدب هوا لمترکس هلتعرممیبکر دیا ضعبقیریاوک که ونشید هک کس
 هدنسهضبق لامع( صیتقتلا ) ضبقم هل لعحاذا فيلا بقا لایقب رد هنشانعم قعای هطرف هنس هلوقم

 لاتلا صبق لای ردنرابع ندلب وق هنلح هکر د هنیناشتخم كلنا اتطعاو لس هيك نالوا طباق عيا هنالو
 لاقي ردیلباقم طسبهکرد هنسانعم كمروشوبد بورود و هنسفرو هزل لوح نعد هتضبقق هاطعا اذا
 صبقنا لاقب ردهنسانعم قلوا بوطروط بولب زود یشازجا كاهنسنرب (ضا بقن الا ها وزو هعججاذآ ؛یشلا ضبق
 كلروشوپد بواب زودو عرتساو راضاذا لجرا ضیقنا لا رد هنسانعم كع روب هلتعرسو مضنا اذا یشلا
 زولوا قصو هنالنیرا نماز اخ هغلت1بوبازعم ( صنفن طب تی ینلا ملا لاتقا ام
 بولیکریا هلغما لوا ظوظح ند هنسنرپ هسکر هدشن زو لعفت (ضیقتلا] بولو دعتسم یاصبفتع دسا لاقب
 | هلا ضبقت لاق ردهنسانعم قمارعصبولب روشودهیهنسنر وأما اذا هنع ضبقتلاقیردهنسسانع» قو
 كنارو كفاق (ةضبنرقلا) حشفاذا دل لا ضبقت لاقت رد هنساتعم قوا شراب شروب بولیکجیردو بئواذا
 یناثلا باسلا نم اضرق هضرقلاش رد هنسانعملءسک هدنزو ضرف [ ضرعلا) روند هتروعرودوب هلی ابو
 رعشلا ضرق لاش ردهنساشعم كیوسرعشو هازاحا ذا هضرف لاقت ر دل عتسع هنسانعم كليا تازا و هعطقاذآ
 توملا لغ فرشاوا تاماذا هطابر ضرق لاقب رد هتنانعم قل والو لوا دوخاب كلوا طا زا ضرقو هلاقاذا
 ةرمسب و دنع لدعاذا هرس یف ضرق لاقي ردهنسانعم كمك بوب روق راق هلوص هغاصوردبلق طاب رداره ندطایر
 فهكلاباععاة ص ةف لاحت هلوقو هكتتو هنعلدعاذاناکلا عطقلاقي ردهتسانعمقعاصهبهغرالآ نورب رو
 عطق ضرق هداروباهل اش یلع یهکرتتو مهعطقتو مهزو اتو الامس ےہ فل یا لاعلاتاذ عهضرعت تب رغاذاو
 لخاد شنوک هدنراتقو بورغو عولطهرو زم فک عبردذوخ ندنسانعم و لودعع دوخاب ندتسانعم

 | هل فلوا لباقم هشعن تاسنب یسوبق دوخان یدیا ]ارغوان رارزوا نوعا تنایص یرانآاعتقح نکیارولوا
 لاقب و تاماذا لجراا ضرقلاقتردیا تابحمطق هکر دلمعتس هنا عه كلوا ضرقو یدیازرغارغواهخررزوا



 دو خف كاافءاطوضوفو ینصوفو ضع مطب ظاتو نوقآتنوآ منزل نوا یایضوف ۱
 لاین ارتمقب و هاتون 2 من ینتوف رهنما لات قناردهنناتعم طالتخا ال تقو یی ۱
 زاد هناتنعم جاوا رشد هدنزالام عج" ارا هلعافم (فضواتفلا) رخ اللام قم لک فرصت ||

 EAS منه کوه تر دسو ردنا تاواسب اق أ

 | دهیم EERE و هدشننزو دونق )تم هیت دو" یی - هجخدشو |
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( 
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 ملارد زد دن زیر یار موج :لوق عملا ناسکلویواتسهن ناب توبلوا

 || نهدخاوهززوا So شا سر

 ۱ و یاهتندشزکو ص ناف (ناضیفلاو) هدننزو هح هش
 مو KY ی دیت هلیفرح هارو قدا اولا اسب رنک ادا اناضیفو هتضو فو -اضوفو ام طرف
 ۱ اس خان ابا تن هرددصیطاقا لا :روتلوا لامتماهشسانعم كل راهظا بویمهدی مکی زار
 ری ضتفو تاماذااضوبفو ايف لجیزاضاغلاقیردهنسانعم كلوا ضویفو ضیفو هب حاف نک
 تسمه هس اتسعت قلوا ملاشو شافربخروهخور تج :رخاذا ةف فن ثضاف لات رد هنس اتتعد قمعج

 هکر فید دمولوا ضضو فک اذا ىنا! ضا ل اهب زال شبع هلا تعم قلافوحب هنسنر و غاشناذا بنا ضاف
 نونآوا"قالطا هنآ لرکوب ۍلنا ديمو :یلقولوصورذیمعا 'كەرىضب رنو ریما كروم لیتو هنس اتم توم ردعما
 | یادو شد ةیّوص قوخر افاوزدینعما یسرف كلا یفش یا نباتبتعو كسرفرر صو ضخ رازن نبع دونا و
 نیطواصخت هاب دیجون هدشزو دا اش م ضابق شیفت هایم ابمفقاضویفتاذ ضرا لات رد ضوف

 | هد سهورغ هدا ەوز دارفیذ رادسقل ىجا :هللادیلع نیتیلطنبیاضعاوردندناذح سانبف نیذاتشو ادیدآ سرفر

 ۱ ما مط ینزکشع هلازوزج عذو بودبا قادص ییوصواشا یب وقر هلغلاق زس هرخذو نسوص مالتنارکتسع
 og (یطوط فا )ابدی چیف لا سض اج ابفیرات قرف و مور مرا لوس ۳ هلکلیا

 | روت یاب مرا ناز ندلوا با لوغو لس یا سانلاباتح یب رخ اسهزخ ال
 ۳ ود هتسسانعم اعم فک دونه بلاک هی نیک قله مه (هبضانالا) عقوق یا یتضویفو ناه و یضوضتفو

 ۱ یرظوط هلدوخا قماشوب ندروضوارب ناتناف تخ یک یس شن شوب ن ددنب سانو رفا اذا ضن لع ها ضافا
 || نالا ضافا لا رد هنس انهم قش و قهلب اتو تەرس یزخوط هیانم یعيهرخآ ناکم ندنافرعدوخ ابلعو هدنکار
 أ ساق دم کو ةنافالافاوطاهننوخآ ناک نلت او رشاوا اوفر فنو اوعخنروا وعندي اذا تافرع نم

 || ددهساتعع قمردلوطردق هش اط اقواوعفدنااذا ٹی دلا قاوضافا لاقب ردلمهتسه هنسانعم قاط هب یدرقالو
RETراو ضاف قم  rبیو مه  ay OEE 

 تست ےک <

۱ aR U بو تو ناقل et r NE لزوم كېن تش ۱011 AAR 

 ان نخب ضا ةمو نطبلا ننضطل (یاهضا شم مأ رم لابقبزوللوا فالطأهنوتاغ ولنژاق كوو غنا
 تینا هتمورولوا نیا نذفلوا تفسو لدتعم هدننرافکر رونلوا قالسطا همدا نالوا رار سب زود ودیسکوک

 اا وصند هکر (هضافتسالاندصل!عم نطباا یوتسیانطبلآ ضا ضافم ۰ ناک ماللسلاهیلج خلا هوس ق ۱

 قلوا ناوارف یر اجشا بولو ولتعسو هردو ۳ دضاماهلاساذا انالق یضاغتسا لاف رد هن دانه كلمسیا یاپا |] .

 ناسا قاب ردهنسانعم قلوا.میاشو لنوو هزیهش کو عبستااذا یداولا ضافتسا لاقب ودهنسانعم 1
 لاش و رش رشک یا ضاقت ر خلات روید «بیدرفالوفرمخ شاوابوهشو خباش تشاو

 س ےس



۳ 
 روش اس اس اد لا نا تا

 دین هیت نی رصمضیفو ناری اب باب AE نداد بجرآ نوین كوپق ۱

Eهزلناویجب نالوا هنا ممظعو میخ غاییص ضراوقلا) لدعضوبر هدنرانکتازفو درد برق ضوصخح  
Eهنیرانلوالیاءو هتبخو«ماظع حات یا ضراوفر و ضرام ةرقب لای رونید  a:يان رولوا  | 
 | هاسطعا اذان الفضرفآ لاق ردلمتسمهنسانعم, یر و ی زپسک تازه (نضارفالاز ضارب یا ضاروفرتپ ||
 نلواغلاب هبانیعن یشاومو ةضیرف ه]لعج اذا هل ضر لاق ردهنساتعم یا نیبعت هفولعو هغبطو همدآراو ح

 | قل بخاو ماکحا هنب رللوف یابسعآقح (ضا ضازتفالا) پاضنل تفلباذا شال تضرفا لا مپ رپ نتت /

 ا اوضرفناادا موقلا ض زنا لاقي رد هتتسانهج قلوا ضم دف اطرب و بخوا یا هلل! نضرفا لاقیاردهتتسیابنوم ۱ ۲

 | لداضو نخ كاف (ضفلا) مهااطعاوذخ اذا دتا زف لب رد هنادي لای زهقولرکبسج طو ھو |
 وتو هفّرفو» هک والاب |نماضف یشلا قدا لاس رد ونسيان قاط تو ربق یهنسنردیدشت ۲

 قالطاهبیناسفا تی ارضن هدنکآرزصفو ۳ یکعاذ بانک مخ آصف لاغر یل ھتییچ نہا نعم قیر وب وزو قرهم 1

 یتسهلوم كيل یو بک ts ارام (ضاضفملاو)ةضفملا) نوق رفتم فن انسان لا نم صفا لابقتروتلوا | ۱ :

 كناف روید هی, تریق نلیخاط + هدقدلرف هنسدر هدننزو بار (ضاضعلا) روصتیههغاغوط نومی عطور |[
 هد رون دا تم (ضاضف) ردبدآ عضومرب ضاتحةواضاص اوزاط صا راو ناصهل !وق هنمو رد هد نیک

 هیاصا ل ایی رونیدهنسیننج اس :كیوصرنانلوازهطب EEE لیتی (لمضقل اررديبقل كلام لب ماجن غلوم

 ناویلهنیاعلوقهنموا زوتندهببش نالوا مشننمو هینک آپ اقلطمو ,هبرهطن اذا نطر شدن )امو ھو ءال نمنز ۱

 اهنمذغطقیا.بارفکضاضفو یقنعک شضضف یورو هنا ةنعل نم صضف تناف هبلصیتناو كابا نعل هل نکاو |[
 لوق لعرودنید هپ ب وضولتطو روتند هنسیئنح اصوص نابتلوازهظن هلی دنک یاب د تزور مات( هیت

 قنخاطاقلظمو روند هتنبرونط نایت میادین تام هرختوا لماضوابذعیا زمیضفاءام لاعب روید هبوصراقآ ||

 سان نیب روند هشموکه کر د مولعه هی میبک اف( ) قرفتم یا ضمت ئش لاذ وند هتل هدنکارو
 ءافص عمنوکب یا ذضف نمربراوقو للاعن هلوقو , یدنلوا قالطا نون دلوالواثم دیزا هدابز ند هر اپ رهاوج |[
 هکر دعءاججررب نراه صخور تچ بط كارولب هلی شفوک ی زهلشبش كقنج ییعب رب باق کلا نم ةنمآاهناوق ||

 بوبلرق هدکدشود یلاح تیفا_ فشو توفص كن هنبشروالپ ةدراناا ریز ودضوص خم ندمرب تیکرف ندنسیکیپ ||
 هرج روید هغلشاطهرف كسکوتكی هنو اردیاج,نتفص قالو ادانکورپنخب هنیتلوا شرف تاکو ۱

 هدراغاط لا [ضاضفو رولکض اضفو هدننزو بنغزولکص ضف ىج رد راج د هيت كاف ۵ هننسانعم همه اش

 ىج هیهادیا هی اف هتیاصا لاعب رونلو ا قالطا هنعپهاجو فا (ذضت املا) ردنرانع نیدراایق قطر یرایرب

 هضافضفو مساویا ةضافاضفو ضافضف عرد لاقب نوتید هیت لوب هدشزو نان: ضاغضفلا) ںولک ضاوف
 (ضاضتمالا) لي وطين ةي ى اإ ةبضافضف هی امت لات زونیچ هنرقولببو» نو نوا قر هلو دنموتت ولط ها ||
 ردهنن انعم کو دهتسح هتس> یب وضو ایهعزتفاا اذا زال ضقفا لا قرد هتساتتغم كلیاهلازا ترکی لربق ۱
 دعاسهیاصاوا ئپ بيا هشهیصاداءاما مصتفا لاش ندمبسانعم یا هدا ین دقح ب وانيق دزي لوق لع ۱

 ردهنسانعمقهزوب یت د هللاعفا ,ینلوقم کم" چدنبربهیزوکو نرو بیطبزوع نالوا ةر ات دعوا جز |
 لوق یلعرد خي كلبا باسضخو ءانخو بطر با دادخراتوناخ نالوا توتو نالوا جوزا هنعیفوتماریز

 هنجرف ةتبصاش دوخات هلکعتروس ناویخ یسهلومم سوقدوخاب نوبقوهن اد هنندبهرزوا هیلهاجتداع ضابضتفا

 بویکر اسان .یکسا هدنیلهاج مات ا: تروع نالوا توف:یوز زد هنسناتعم قیعچ ندنندع هلکمروس ( سوق

 هنحرف نیکو کرک یشوقلوالرروتک نشوقرباکآ ا رک ضب دک د دليا تارع ت كم ەتو هرجا یو ًامزب هدنزرطهبلوق
 ندنندیع هلتنچوب ر رانا ندنلا یاو د ررر و یتیقوود تلا مدت ,ںولوا لالهشوف ند دک ق وچرآتهدعب توتتزوس

 ریطوا * وب 1۳1 اتهدیسح ):تکلدوا وزع وا تیطلا" شع اتع نازشکا ذا ةأر تضتفا ل اف رو لوا مچ 1

 هراز مفا هل ا) شیعی داکیالق هننتورت اطب اھل قلبم ن نا هتداع نمتناکوا ١ دعلا[رع اورج < كالن ۲

 هدننزو,لیعفت (ضنوفتلا) اغشاو ناك اذا.شیعلاو عردلاو بوثلا صفضف لاقت ندةنسانعم قلوامساو هدنزو ||

 هلا هد زا ذا رمال اهبل | ض وف لالا ردتدنیسم "دام تطوف یزد اود هنس انعم كلا شسراسو هلاجا هغسکرا ۱ شنا

 الا ضوف لاشب ردوب یراکدید نط وفت حاکت زاسمعف نذل متنه نسا تنعم تكنلبا ج وزت زز ما قوت اخو
 ی ةدرکس سو یراغوشاب هکر وند هرکسعو دتعابیجت لوشهدنننزو یرکس؛(یضوملا)یهجالنانهچ و زاذا |

 سس



 ضرب

 وب

۳۸ 

 || لوید ةقولعو هیطع نالوادفظ مو موسردو بولیا ضرفهیلعام لاسق رونلوا قالطا هبیاشاو رلرردشلپآ
 1 2 FERE هکر اگر وسد هب هنیسن لو شو موش رلا هتیطع یا ٌهضرف بلطو لا یکهیرهشو هیموب
 | شرق هکر وند هش یکیدلبآتطعاو دوج هژاس یرهیلوا قبن باوئو ضوع لوق ىلع هبلاهبه هربغ نکیشل# |
 ۱ | و اک ووو ةیهوفهبنفن لغ هضرفاعوهو ضرفلاهاطعا لایق هلفاف ردي باقم ۱
 | توان ن دنراج ذا زافجو خرم ینا مج راب ر عارب رواولدکه کر ون هنکمرکد وا هر قجهلقاج |
 | ةلوقوت ا ینلارطاو هدم داقبام ثیبس-یا دنا نضرف ف دنزآ نکم لاتفب ترک یارب ی عج شفا |
 هم ۳ هی دتشللابو ماکحال-ضیارف اذ نام یا اها تنر فو اهاسنازآ هزوس نلاسعب |
 هن ق وراد رطل ف نام هروکن نا ارف ی ال نعت هاو اهالضفوا ةو رفدنحا |
 ,زاولتتطتم یزد کت هزوک دن ارق ندتایهفتو ود سین »رق هنینکر رها یرج هکر دەنا ق زائ ادوخ اب |
 ۳ نخ دولخ اب رد شملوا باتها ماکحاو ضنارفا ادا کوو بیل کدو ۱
 للا اوا هةرایصت بفلّوم وداق نایشاو لئضفت ةهزاتبالاس ندنضرف نالوا 1

 شبد تیمی ادا 4 ضارف فلاش رد هتسانعمللنا نییعت هفولعو هقیظو هینکرب ضرفو-ردنلیا رفت |
 | قلوا طب رف هدنر هود كغم دارو هزرخ اذا هضزف ها ناشر همت تلف که مارو ق هلک (ضیزرفتلا |

 | بجا هززوادابع كنبات قحب یندون (ضورغلآ) تهی رله !ق ترابطاذا لجیزا ضرخ لا قیر دهنس نم |
 ۱ ارُلا نمدی  هیلعاملاقب رونیدهسا بل هدنزو تاک( ضارعلار روند 4 ب یش یکع کیدا | |

 ةفارفوَو اغلب دنا ایفس لاق رد ردقج لوا دک ج هلاوصو جمرك نا زود هات نفخ اك قمرا ۱
 نفر غرد هضم رخ یدرفمهنماسعم قرطرو تد هرللودو "ردیدآ مضومر هذنسازا همام هلن ارت نازفو رها |ا

 | یون ا ااا Ss دوخ اور قرط یا ترفند قام 2 و أ

 ۱ او ةضارف نر اس قلو دلار ف هد افو سلاف | ۱
 حر لوقا ۱۱ (ضراقملآ انضر
 ۱ نشر تقوا ات زولو قالات هل هسنابقو ئرااقلاظمو میا ضراف لجر لابقب
 | یش لاقل مشت هرفصولشانونید هیمنسن مدق ضرافو هدننزو مکر زولکضرف یعجج ةع یاضراف ةالو
 | هلن ابو ةلناکرخ ىش رل او )دباو ازم (ضورفلا) زونید همدآنالوا مع هضنارفنفو مدقیا ضراف |
 | وهلافنو emg یصرفو ضد رفو ضرافلحر لقب ووتید همدا نالواانادو ماع هضبارف نفهدرانو |

 | لاشر یر رک یازوا هجو زوق هکر ونید دقوا شیلدرک ی رک ض ی رفو ضنارفلا حب مهلا یا الا ضرفا
 9 | ۳ هی هضورفم تاک هذ هت اد نالوا دماس هدنزو هنیفس (هضی رفلا) هقوف ضورفبیا ضن رق ےس
 هرکی لالقلوا منا هددعشب ییاصن لنمسقهو دالممرونلواذخاو جارخا یسیرب نوعا ت اکر هدقدلوا غلابهیاصن

 FE هننشاب یک اکر ولی و ضاخحت تفررپهدشب یرکی و .ردنوبقرب یس هضب رف هدشب هر دقهشب
 | شاو دداود لب AT هدتلاقرقوأ ردهودعلاب هنشابح وا TY هدشلازوتاو

0 ۳ 
 ا | ویقو :دوناوا و حر اخ ye, pert یاس كسوباجو زولو هوا مار هاب لب هکر رولیریو هعذجرب هدر

 و بهضورفم A روت بةت راد جو ك ةف TERI یر5ا قە

rیبا ندن بق( ناتصب لفلار یضورملا هتصح یا هتصد زف یقوتسا لاعب رد ةصح ناسنلوا ۷  

 : OEE هلامام لام رونلواقالبیطا هود مک مابین لدهود هلا کو آ شرک هتشا

 شضابرفلا رفلا) لو تدهنشع هدل هدلاحت ینددلوالرف كن اقا مود را ( رشا لبالا ةقحلاو مغلانم

 | هنت هدنازوربنم (ضرفلا) ردیدآ عضومر و .عشاو یا ضاب رف یش لاقلقب رونیدهبهنسنلوب هداسننزو لایرج
 نونلآوص نان هکروثید هک کی کهلکسآلوش هدنیسق رېن هدننزو هفرغ(تضرفلا) رود هتلآرومد كوترک
 کر ود هرب ځی دناب یکهدزکد رها ذنضرفو رولیراوط ناویحو ابهنمقتسی لث یهو رها ةضرفنهاوفتشا لاب
 هی ناش ن9 یا هاب زا او لانضرفو نفسلا طم ی مر هل اضرفق ین ةتسا لا اونو نا
 پانل ةضرقو“ هسقن لا یا ةفيض ةاودنا ةر لاقب رذیسورجما كنس هقح هکدونید هل یغیدنوق بکرمو



1 ۳۷ 

 ۱ ۳ لول یی اخ و زستدیافخا هل رط م ضا اهوا شر نکا هلو لوا هده | 1
 || ندهنس احمق وب نوع اانیکبک ییزغآكملقو رکن یار ونوا قالب وا شا غارت زايا |

 انالفیملاتضعغالاق ردتر اب نیکیلپ اظن هلتراقچ اهي هنتنوب نيغلا ضا تاو ةقق”راذافيسلا دب
 1 كلتا نبيا لوا کوا هانا بشوقزارکت نکی سد راک مر تا

 ۱ برو و ی تلخ 1 چ ھر شرف یا بارد اف رلوا قیصومراذپ دغرالآ نانو بوق ۱

 مس یانوپهک هل رمنکل زبه (یضانیعالاو) لیزر (صیعتاو)(,ضاتملآو) ليم كنف ىل
 | اسضانو اض قو ضایع تلک ام لوفتردیمزال انهوبزوککونو رووا ال هب وقبوإ ردا قرټاو ۱

 | مرد هدايا دوام [رصقتیتسانسه ها نیش دز :لازشمطعبال رش یک ضاضا میم بیع وا | 1
 | كتەبىك لوا هک. .عنم هلبکرب نکنه یوض هودوارک داک نیم طغو اتعب ایفل نصا لوقتردوشتاتنعم | ۱
 | تلمف ضوط! خرع بدر اذا ةقانلا تیغ لاقب رد ةنلنانعم كلك باو هني لو هل ضروس ؛بوموپ نوک ةرذوا ۱
 ۱ هنس لو هد هکر هنمانعم كل مادقا كر هی تی دلو هد هدام فکر و تی ڈر وف ات ین ضا اضللزج
 | رددنیماسنعمكلیوس قلغمو پس یزوسر و: هبفاغ اعد وهو یضماذااللاذه لع الف رغ لانشیز دصوصخم
 | هب یجا عو بوند یخیدلوآ بکر مدار هل كن هرم هدننزو تابع ناال ا) دچا اذا مالکنآ شاع لاب
 ضو ات انابعم تنادحستز خراب لاقیوتوا چالا

 ۱ ا مفرد وهولجرا اکر لای ۵و بوتذلا تا

 | ةلهاسمو اسمو د اسهم سج زو ف اکل هنسفرب و اتمانام ئا یاینیعاضععا الو ردهنلمانعع قموب وا. (ضایهالا
 [(ضاس۳الا) ةقتدونم هقبو فلکمالب ازنعیا نطابععا نجلا انا لوفتمنعو زد ەنسا حم قلبو تزوص.هلعمخو

 | يف كم: (ضاسغلاو) هدنزؤ طبق ضيفا "فن ااذاهفرط ضمت لانمي زاد هني سلانعام قۇز وك

 | ككا ىس نهن كاقاتمر و ضقنو قاذا اضاغموءاضبغ یضیغب ملا ضاغ اقر دهنشانعم قلا ول بلک اوط
 | اضهصقناذا نملاو ءاملا ضاغ لا فیرولوا یدعتم هداتنعموبو نصقنإذا ةعلتلا نن ضا لا قبا د هليئاتجم
 | نونلوا قالبیطانکو دود ماهان یفلخ ضیفو رهشالاهعسن نم صفتنامیا ما اسرالآضیختامو علوی

 | عفاف ءاتنطع لا رتاو قالطآ منستزآو قلب ارنتم یا اض6 ت4 ضو ناتتزهترا
 | لفاذاءا|یضاغلا لاقت ردهنسا لغ قازا تولیسک اونم یندوب هدننزو نا آکا
 | امبصفت دا علاوه الا ض اغا لاقت ارد هناك لكا ییساه,تلخاتمرپ و یوضم دننزواهضافا (نضاعالا] لصقنو

 لوک ًااکزونید هنکه رکح هدرخنانبقیژونه نی لو نیو هاش از یخ.(
 | قاوققآ لوقللغ رونی + هغلو روقوهیهشبم یرلکدتبا ربعت لو نالوا هدربغاتب وض هدنشزو هرم ( ةضخلا)

 رجلا متو ذججالا یهو ةضبغلادنع ارت لوفت زدضاببرغاو ضاسغ ينجو بد تشق ضوضخ هنا اغآ
 هصقناذا هعفد ضبع لاقت روا قلسکا وص :(یینتا) رذیدآ ولار هدنن رق لصوم هضبعو

 ضف كاف ( تل ا)ءافلا لب تن صف ءةضبغلا يلااذادسالا صيغ لاقب_زدهتنانغع قماذادیکوب ناللشزاو
 هدرلهنسن تطر یک ون رفو نواقوزاڼلیځ یززکاو "وودنسانعم مرق بوزان نیهتسفوب هلنوکس كن هل یاحو
 لاش رد هنساسنعم تبق وت هدننزو لضرق( ضرفلا) هخدشناذا تلاثلا باسنلانم افت هضخ لاق ردلیعتسم

 هننا دا صب كله تقو یا( نف ض رف نفه) لا عت هلوقهنعو هاتف واذا ناشل بابلا نما ضر فهل رض رف
 ندب تمایز اعمر اسس دز رخو دیدح عطقردعوضوم هنسا شاغر ب جیب

 شیززکه دنشاب نکنا كياب سوقلا ضرفو »رح اذا لاو سا شرف لابی زده انفم رک رفو یلتنا درد غ رفتم

 سوق ضزف ی رتولاعقوا لوقتهلب ملک اف ردضارف یعججرد هنینانعم ضوزفم روند هکنرکكخچ و
 موضردنزابع ندیزالےکح ینددلقبحاو هنيداع كن ىلامعتقح یهلا ضرفو تولا عقوموه ىتلازاوهو
 ردنرابع ندنس هم رش تنش كهللا لوسر ترضخ یوبن ضرفو رونلوا قالظا ةغموفوا نآزقو کوو ول صو

 زدی عسا امرخ هنوکرب ضرفو هندن یا مالسلاو ةولصلاهیلع هللا لوسر هضرفلاسقت رولواردصء هداسهموب و
 روشد هنا علقو نوضزیش نیذلا؛دنطبا نم یا ضرفلا نمئام هدنغ لان ژونلوا قالطا هرکتبعول هفولعو

 یراهتخنو یرلج اغا راس هراازوا هلغلوا یرلکت رک ارمآرونشد هکر دولرذزز ندنلکردوا یعیندنشداوعاو |

 تم اس سس



 1۱ مک EFE ندیرادقم نەنمرا e fel ضغو
 ّ یبا ذا صفا! نخ لقب دلتا هنس نعم قمربق هجرادقمزب بویمرق نوتیقعوبخو هردق رم عش و

 | ناچ دنر ل چچ تاامرخو یرطیا "ضغبابش لاپ روتید هبهتسن هزات ولتوارطو بات ضغو رم مناف

 1 | قنورو نسجو زولک ضاشښضغ یجب روند هب یغازوب شعوط یکیو,لولوا قشموب مکدوشید هو
 | ولنوارطوبات هدشنزو ریما | (ضیضغل | )رضانیا ضخ لجرلاستن رونلوا قالطا .همذآ خاص یاب مو
 | هزوکرافو هتسخو یک طغرونی هنفجبرومطادتبعالمورت تنامزضو کرطیا یضیتطخ ی لا قبرونید هشبش
 ۱ بو زاد هیفحو لیلذو مس زتافیا ضیضخ ینا دفط لات هد روار یا

 حب افت لذا yt هو :Ry تباع سیل : او زد ۳۳ ون یو

 | لوف للو نرد هتشهروچ هفرظ ندزوب هلبا یسی قوب نالوا قوم همناش وق كنور هدننزو بارغو بام
 | روبلشد هننعس یرغوطهزو .هلیفرط كو!كشاب دوخانوسد ةنعلارا لز یکی لیق هدنیک وا تلشات هلباروب رم عقوم

 اذا نالق د صضع لاتسقی ره هنسابنعم كلنا تیاضا تراسفحو تلذ دوخاب ردهنساسنعم قاوادلزانو

Eضتضهتا)رددنمانعم تاسک[ یدو ننوت تیم هضاضنخ اوا  

 | زنافیا ضعاغوه لاهاروسد هبشک نالوا نایک ندعوعهو هلج هرزوا یصحو نیم :نمطمیا ضعماغ ناکم

  PEEكيما چايو وم یرغوط هنتر و لمايپسناذا یناثلا بابلا نم اضع عیبلاف هنع ص۶ لاقب ۱

 لاو لو الا بابلانم اضع ضرالاق ض٤ لاق ردةنساا نغم

 ا: هدنزو دیوع(هضومهلاو) هډ زو دوعف (نضومعلا) باغاذا ملا یف فشلا نضع لاق ردهنسانعم |

 |سماخلاو مبازا بابلانم هضاعو "دضو صعو ناكلا ضع لاس ردهنساسعم قلوا |ضعماغزب هدننزوهمارک

 اضومغودضوغ ضعو مالكا صغ لاقی ردهنسانعم قلوا قاغبو ممالک ض وعو هضوواضماغ ناک اذا |

 رادقمر هعباب بم هن ادر كعمى عي هنم نم طحاو هبادراهنه ةدان زلادیرت كناک ص غو نیتعب ابف لنص غا لوفتهنمو

 لاعت هلوقو رونلوادازب ارزو زم مالکه درب لب دلیق هله املا رایاد ي زاد قمر یعینم دوخاب صیقن ندنساهم

 هارشتدراول كناف انبلخ كبر ضرفف قفنتالیا :هیفاوضن نا الا هذخ اب ب مسلو ن نوقفنتهنم تیبا اوهینالو

 كلام نالوا هدراس تح هلکلبا ادا هلبمحو هقدص یرازکو انف تامر لیک یھب هنف نم طك نح هنخأت ا

 قّدصاو قافنارزس عب یدلوا لزان هموقرم تبآ هدننعضیهن ندکلیارازفا هیهق دص هجو یزو يد
 قوقخ کالا زمسهیلازا او زار هضورقم هجو اه نوک ل وا لبا دصف .دنب کو یذر کلام هداسلامنزکگی دلی

 س

 هدننمص

1 
| 

 | ضا ضغورونید هدب یسیرفوب هلیسبعاشاكنجوا كنورب دوخاب هنسانعم هنوز روند هنجوا كنورب دوخاب
 || هذلتفنزو هتیفس (ةضیضعلاو) هلی تانیغ قضفلا) . رديدآوصر مدر هلحرمرب هلع ماندیداخا هدننزو باسعم
 ]نور لوف لس كاهدنفروط | ضیطختلار ردهناسنعم هصقنموراعو تلذ هدران وب هلتنزو ۰ ه رعم (تبضقلاو)

 ۱ هل نی ماغونب هضم نب اتعاب ءاکلاوش هژیدی دشت هلداضو مور اف ضف ضاناذا ا

 ان ردضماوغ چ روند هر روقجو قحا عقاو هدنفلارا رار كسکوب ,ضمایغلا (ضمابغلا) رديدآوصر صوصخم

 | عقوپساسنلا دنهو نما و زیغیا ضماغمالک لاقیرونلوا قالطا همالکے مو یاغمنالوارتسعتمیممفو لج ا نع
 || ناتیلوا نیبتمو فورعمو لیلذ لماخیا ضماغ لجر لاقب رونلوا قالطا هیسک کو لماخ نانو تی
 || هلاخلخ ناشص بولکولط هغوطوهردلابو قورعم غیا ضمافبسح لاق رولوا فصو هفرشوبشح

 | قانتوبعک ی انقب رولوا فصو هردلابو هغویطنوغلوطو زوع»و ضاغیا ضماخلاضلخ لاقت رولوافصو
 | ضعاغناکم لا دف دارم دلا ئاین هبا ضماغ هلبنوکس كيمو یضفكنیغ /ضمعلآ)  نیسیا ضماغ
 | كليا هلهاسمو هخاسم هدصوصخر زو لوا ردصم صعو رولکضاسع او ضوع ىج نامط-یا ضو

 ۱ | للبا هلهاسیمو هام هدصوصخر هبرسنک همه (ضاسعا) اضماع ناک اذالوالاو لسماخ اباسلانم

 هنعضغ لاقي ردزاح رو زمیانعه هلغلوا هننساناعمقموب زوکصض اما لصا رد هنس انعم ۱
 | لهاستاذا عیب
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 | ان بوق شا نیلزوک ملا نان لا کتیا دار ن قتل شوق سی 1
 نوشروقف قوااک !هکووستید هناشن هلنیتکف (/ضرعلا» هنیهجتفءاکبادارااذا لحزرا صضلاقیردنسانعم |

Eںی هاا ناتن طی اکر دید رابش فدهلایا نصرا ب اتما چ شاخ  

 ضرك لاتین ا جاا قلو نا یان هیدنسنر و لو نما يا اب نم لب هنمضرغ
 || ولتوارلچوت باتو هزات هنر هد نور غص ( ضرغل -فاخ| ذا هم نصرغ اف ردهنسانح ققروقو یابتشااذاهیلا ۱
 زی. چپ رخلا) ار تاک اذا نالا تابلانم ارنضرفصکا اضرخیشلا ضرخ لا فیردمنسادنعم قوا
 دزایو نها شوخ ساسنش قسومو یرطیا صرف یش لاق رود هیهنسن ولټوارظو ءزانردتفص هدننزو
 | ون نونشدهب ونار وو فيج نفمیا بر غوه لانعب نونلوا نینحو قوش هدنس بن نکو ونیو هب مدنناوخاوا
 دنن و صرو ي یتدوب [ضورغلا) روشیداهشکخاقر خوب روت ید هش نالوا ولنوارطو بات بولوا یضاسی وهو
 رو شید هنکحامرخو ونشی د هش نالوا ئرظو هزات: بولوا قا یدو هد.تنزو قی ربا ۰ [ضیرغالا) روید
 اضع هان الا ضر غلا :نوهناشعم مرد لؤ مدل دزو ضرف(ضرغل) ملطیا ضیرغا اه رخت ناک قو فت

 لما نعمصعناذا الآن هرخلاقم رولو | الض هلغلوا هنسانعم تاب اکاسک ا ندولط اقوه لماذا یاب بلا نم

 ءاسعسل [ضرخ لاقب ردهنسانعم تامروجما هل بوبق باقر + رکصندقدیاب بویقلاح یمولط ردقهج وا هرندوشو
 هلنا هثلثمیاب هربگوردهنساتفم قلوا ەردى کردند یسک هداروب موقلاهاقسف هبص رماذاف هضخحاذا ۱

 یباکذوق ضرغز هلوا هلادهناد بوین#چیغاب نکن رکن ونه نکسل بولوا شما بوتقلاچ هکر وسنید هدوسلوش ||
 ننه وعم هربسوهوبمو ابال اتفهیطفاذا لا ضرع درع لاتفب نذهئسانع», كمك ن ددرس وا ندنتقویغالغواو |

 تانک  ذخاوا ئی رطهاسنتجاذا شل ضرغ لاق و دهننمانعم قلا نکی هزات لوق لغ ك عز وش وړ د نکی] هزنورت
 :دنمو رولک ضارغاوضورغ یعجج یکی کیدنید مازحا هنالیکحمرا رونشد هنالوق نالیکحت ج هنمالاب كهودضرغو ۱

 هنزوالاونمن یجاد سلوایشبا هک یدزویق هژزوا یراکیوب نوعی دیورغ ییعیا هضوزخیع وفا يوللاپ ۱
 کج هبعرش هچروقح ك خوك. نالوا؛ هدهردضرغو ردشلوا هد ڏ هنالوقروک ذم یږکو :ردکع هد دلار |

 رنو ئم كنتعرولک ناق رغ یج هلواهلوس ندهردنرد یرلکدید ميعهدوخا هلوالماکو مات کرو شد

 و هتسبنانعم لکو یکیا بولیک | ضرخو ل موقوص بودیا تغارفو را [ کروند هنعضودوص لوشو |
 كليا تخارفو فکو ردهنساضنعم قلاق یرلکوب یکی زار نالوق اچیاج هدنسهدوکبویلقرآ هسک ز ومنو
 هضرظ لامراة قات هج لوا ندنتفو نهنسرو منم فک انا اض رغ هضرغ لاقي ردهنتسانعم

 كەز (ضارغالا) ضْرْغْلا اه شاذ هقانلا ضرغلاتقب ردهنسانعم نلرچ نالوقهب هودوهتقونع هكااذا |

 كمردپ بودا كمتا ندرمجب هزات هرفاتسمو ه الماذا ءانالاض ما لاس ردهنساننعم قمزدلوط یخدون هلک

 لاش راجا یک نالوق ةا دو اکا , ےہ طی لو یکتا ابن نجعاذا مل ضرلغا لاقی ںد هنا شوم
 ندهنسانعم قلا غ ییسهزاتدوخكمروش ود نکا هزات ییسهژوقعهویم (ضو رفتلا)هضرغناباه "دشاداهفاسنلا ضرغإ

 لک ااذا لچر ا ض رغلاقب ردونسانع«ك«ناولتوا رطوهزانو تالذکهذخ اوااترط ها نت اذا*یشلا ضرع لاقل
 یهکعت یحاص برعلانانسلهکریدحراش هکنناذا لجرا را ض رخ لاسقب ردهنسانعم كع مكاو ضیررغل| ملا
 روشد هننالوقنالاب كهودیحدوب هدتشزوهفرغ (ةضرغلا) زولوا هتساتعم هفطالم لکا ذا ند ھاك

 كنهواد هدسنزولزبم (نضرغلا) . یک تکو شکه لوکس کارو هلن رولکضرعو ضر غ ییجج یک ض رغ
 كنيع (نانضرغلا) لب زالاک یهو ضرا فلات لبا لاعهنمو روند هنر كلیکچ نالوقهدنسهدوک

 هنفرطره رون دهنب لزنئیا بولیکح یرغوطیاشاولفرط یکیا ندنسهبصق ینورپ كلابسنا هیس هين ه نشو یھ
 ندیادورو یرعجس نکرا هیونضو لیوطیا ضراف فنا لاق رو شید هورب نوزوا ,ضرا لا. رودنید ضر
 قمالرآ نوت یعوبحو یلادكجاغآ هدننزو لعفت /ض :ض رفتار ارکان ءالاد ر ناک اذا ضراغوه لاش رونیدهیسک

 یهود هدننزو هلعافم (ةضراغملا) یطعتب لو یسکنااذا نصغلا ضّرغن لاقي ردةنسا تعم قلربق هلیمجو
  صغلاو) هد رسک كنرغ (نضاضخلا) ةرکب اهدروااذآ هلنا ضراف لاش زدهتسادنعم كمرونک ن کرا هو

 هدنس ه هج اومرابکه کر دةنساتعم قہ یغاشا یک ی رعوب یزوک لینف درلنبغ (ةضاضغلاو) (ضاضخلاو)
 -هصضفحادا لوالابا بلا نمهنضاطفو اضاصفو ًاصفو اضاضع هورط" صغ لار دسهوش بدا ها

۱ 



 ]| دزو نام (ضایضعلاو] 7 هد زو بارغ (ضاضما) یدیاانادوفراع هنخشراوتو مات او ےکیح كب رع |
 ۳ نوع كلا هحارصع هدندارواهم اش *وقردهدنتْآ رب یییدشواقكشاف کیا هکرزنلوا قالطا هند كنور

 3 ا کک نتن :یارغ (یضاضعلا) هنین رع یا هضاضصعو هفنا ضاضع برص لاب یدئوا قالسنطا ۰

 . ]| عانیا یصاضع لخر لاق :زولکینج هرصا بوب وا نامه كن هسک نروکه کرو ند همدآ ك زانو مالمو
 ۲ ]| ردە تنساه قعرنصا هیسکر ییهنسنو هلی زیک هره :/ضاسضعالا) ,روشید هب هود لواط كبو نيل

 اولوقیا اونکمالو هسا نهتهوضعامدیلهاجا ءارعب یّرعن نم ثیدطاهنمو هضعیهتلعجاذا شا هتضضعالوقت
 . ]| هلیارخاسفتهلکنآبودیااعدا باسن هلا هیلهاجتبسن هکه کلوش قمی نهلابهنع اونکنالو كیبارپا ضضعا
 ٤ | لک هر نه تل نر تناخاو لیکتلاکو زس هیدرصا یتا آ كکردب غی نیس هدر صا نت كنیردباکآ ر ازس

 اِ 02 هدنناتخ قمروا هل لق ضاضعاو ردات درک د هلبصف كناهنه زسهیلبارکذ ذحارمص بویلبا
 | رد یه هک دذنسانعح كع صع یر هود كمدآرو هنزل فاذا نیس هبتضضعا لوقتردرتصا یلقار وک

 | تزاصصاذ بلا تضعإ لاقي رد هنس انعم قاوا ضوضعوبقو ضعلا مهلبا تلكااذا موقلا ضعا لاتب
 ۲ 0ا ناال تبضغا لانش رات اتمت قلا ناوارف رانو تاب یراکدید زهر ءو اضوضع
 طعلا ها فلغا ذا لج زا ص ضع لاقي رد هنس انعم قمردنوب یچموب رتجن مود هدنننزو لیغفت , (ضیضحتا
 | هنکرو ضوضملازبل نم قتسااذا حر ا ضضع لاقیرددنماضم كاکچوص ندنپ وخ نالو|نضوضعو
 | لوش هدتنزو یظعم (ضضعملا) ةت راج حزاماذا لج را صضع .لابقب رد هنیسنانعم قاکهفظالمهلیسهب راح

 . ]| هتضعدفراضاذا ضضعمزانجلاقب هلوا شما هربانخاج rait هلع بو ربصا راک ر مز اس هکر ونیو هبکرم

 ۱ وا یر نوجا قمرفچ ور وخندنرب نیفتسن یساوتم قزاق هلینوکسكمالو قغ كننع «لملعلإ)هتمدکورج ا
 ۱ زولج .(ضولعلا]هعاتنیلک رحاذا یناشلا بابلانم انضلعهضلع لاقب ردهنسانعم قمالغرا
 لتیضسالع لجر لا رونید هیسک نادانو لو لق هدننزو طب العا (یعمالعنا) هنشلانعمیوآ نیارونبد
 ۱ لاق زد هنیسانعم قم تاچ ادعا رفج نمبابقط ئا + خبش هدنزو جرد (هضهلعلا) جو

 ۱ نسل ان ملا لا زد هلثم هکر دهنسانعم قمرفج بوت وانادنرب نفی ندشابیزوکو هجر عسل اهماعص ماذا

 | لجزلا ضلع لاب رد هنیمانعم قعتیارغوا یکی رک دننھ هننسپرب هلبا هسکریو سارا نه اه خرس ا اذا
 ۱ كنيعا ضوع)هلاناذا اتش هنم ضلع لا ندهنسانعم قل وا لثاني هن سنز ندهسکر و ادندش اجالع هطاعاذا ۱

 | ردفرظهتقارغتسا تالبقتسنامز هج کلا هکر دهلکرب لی3ا تاکرح ف ةرهلوا بم كداضقو قوس هلواوو یھ
 ۸ هلم تناراه لوقت رونلوا لاعتسا ید هدنضامناغز هی دنعراضعب وضوع كقرافا ال لوفت: :هودهنساتنعم دبا

 | ندضوع نالوا هنسانع»,تفلخند هنسانعم تامزو رهد ضعیلادنعو مددروک هنسنز الصا روزکب اک مشو

 | هد نوکه زالوا لا-عتساردیا نمی وعترخ آور ج نل دب كلا نامز هنکد نک,بوشواصژزجر ندنامزاز زرد دوخ أم
 | نيضتاخلا ضوع هلعفااللوقترولوا برعم دقدلوا فاضمو ردصوصخ هنا قم نن ىس هلك ض وعۇر دند انەموبەنب
 | نادیا شیر هک دیعما مصر وف یسع ندینادا مسقطوع هننعراضعب و نادب ءالادباو نب یهادلارهد لوتتاک

 | فنایذنع لوقناکضوع یذنم كاذ لعفا لاسقی و یدیازردیا مسقاک رییس هلببق لقاو ن نیکی هکر کربشع
 ۱ ابلاک (نطاتعااو) هدننزو ضوخ (ضوعااو) هدننزو بنع (ضوعل) زدکعد نامز نسلکن مو :شًاتنیان عفیا

 | قاطعایااضاب عو ضوعواضوع ضوعب هنمهللا ضاع لوتتردهتسانعم كمر وفلخو لدب رپ هنسنرب هدننزو
 هضوعموهدننزو سنع ضوعو دلیل لاگو نب«سمکنلبفاف یدبا ضاوج لص ا كضایعالدن واسفلخ

i2 نیو ) لرد ضلخ یا ناو هنم ضوعوه اف لو لدچوڊرالا  a1  

 ها یماخا ۷ یا REE نەمر روس هدیشزو :Fit نضراعلا

 اما ضوابط هشتم دهن اوما تک, هل: :طوعەسکر ۳ هدننزو لاعتفا (ضابیتعالا

 هشعر دلوعفم مع لعاف هکر د هنساپعمضوعم لدعقاوهدناوخ ارعا مان ىدا هک هدتنزوضلاف
 ضئاف كنم ضراد لاو كل له ال وشا یدازم نزن م لوقا كلوب ندهنساسنعم هناضره 6 کز دن دق هبضار

 اجلا نیغلا لتس ن صف لات هد زج ردمدس ایم ضوعم کو دقج هوا یه نافل اة مز لخت 7 مچ اف
 ي )پی ګkگهk€Aeللا

 نیت



1 

۱ 
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 | ةى سوی یخ ضاعرعو هضعغرعو :رعو روند هیون سدو هب رسک نين (ضامرعآآ) نده 1

 تا و ردذاشیدو رو ندهلاتتانکو دحراش یناسلب وا قانشا دنا تلافلاو عبارلا بابلا نهاضیضعواضع 8

 ۱ تلکتج برا ضفعو هلع دئشاادا ناما هضعلاه و هتدشیاهعد هلع دی نام ضع لات ب زر دالز ۱ ۱

RE 1٩ تم نداد میدیم دیکر : یضعو دیبا قیسللذا اوت تونا لاق  

 : هشت قج هنلوا لک ا هلدنهج یمربصا هدننزو روص (نضوضعلارا "هننرقیآ. هصرضغوه لاتسفب نززاوخیا |

 1 -نوناو (قالتطا هناعز ولتنحو ولت دش ندنارازالدیسانو هبهادیا ضولضع هباتما لا رونلوا قالطا هیههادو أ
 دیفیا ضوضع لاقي رونلوا قالطا هرنماو هاش نالوا یمسو م دو ووپ ۳ اشا ۱
 || هویق نزد یدو اضوضع اكلم ینعب ن نیز هنعهللا یضر : ناما و ای هم ن ناق ۱

۱ 

 : !همدآ ندا: لمحتوریص بوصق شید هتنحو تالش .ضاضعو اضعب اغ طخ تضعاذا, ضال عمو اضاضع ||

۰ 

{4 
 ج د ےک سس سس سس

 | ضيضعناو) هل دیدشت هلداضویقعف ك نبع (ضعلا) بلعطاذااضامزعو ةصم رع ءا ا ضمرع ل اش همان
 هنلعو هن قو هلع تضضعو هنص ضع لوسعت ندهنیماسنعم قم رسما هلبا شید فیمنشنرب هنوز ذآ

 ندقمضاهلناسلاوتززدشلیا طالع دتففح ىزا تلّوم هدارو و ردلوعم ندعاطقنا یدورویند نددل وا
۷ 

 ۱ هنلتعوت دشالرهد نامززا ضعو ییمتناهلو انتا ذا هناسلب ةضح ل اغ ز دكا دیکر و, هدرزآ هلناسا یپ هننکرپ ازم

 زا هشرغب نشين كتا نحو ره داضن شمالا صور یاب لوق عربی نیت

 :تولارواق رب یک زوم هو ن كيداه بابا کوا ديدشلا نمطلاوهواس دما هم لاقب | ۳

 سوق لاقب رونتناوا قالطا ین شعبان رغب ئیشی کو لک یو هبلع ضصفُیامیا اضوبصع ةا لوقت روند
 :تفاو دق یآ (ضوضع ارال اتق روند هبروع قح» .هراظ تاب ىق .اهدېکب اهو« قززافار ضوء

E تی E i سم 

 هروکه ین دیا: صف یفدآ نکشوص خدش شد هک از زوکه و رولو اق الط هتنالوا قو ی
 1 صضع یهجبءاسلا ةرتکلاوا ملا هدیعبلایا ضوضغرب لای ردنا ضع هل یاشید ن نوت نفت کوک

 لکا هلیهجو قعرصایخدوب هدسش زو بانهم ( ضاضعلا) لب رسک نبع رو لک ضاضعو توس اک |
 دود 0 قاط اط جرف یتدوب اقف تا سود حلا) دود رج ناتو وی اوک اب قو لو

 ۱ ۳۹ نوک هدنزو لاعف بوبعاکر ذ حراش جی نضمن تاذسارف ۳9 ناو
 | باودل ٹ ضاق فاقت هنسانعم قعشرضا بو هرواق قرب رب رانا درولواودصم ند هلعایفم نا غۇ یک

  n(نتسل) ی  APDری راقد بود )

 ۱ لیبی بالر STO وبا دلي ر اات ی وتت 1۳3 کد رکجامنخ اوکو

 اردک هو ندیم نهو ادازم هکر وتد هجاغا نوغون نالق هدر و "را راد هب هود بوتاق هنناربیرن هک وند
 | قالطا یکی وخد ا ردلعاف نعع لف هلی زسک ك نبع «ضعلا) وترد هفلتوا یروقو رو زاقرموط نیل
 دمدآ دا زو مهفیحاص تغالب و تسارفو تناطف هدوچزد تبان ,قاطلء یسلا یا ضل” الاقي روتلوا

 هنرقیا ةضعوهلاقپ :رونبد هنساته كن هسکر هدکنجو مل اع مهف نعپ رکنمعیلبیا ضعلهنا لافنوتلو قالطا

 "ضل هت لاسبقیردیا طضو ضع یهنسنلوا هک انوکر ونلوا ff هیسک نالواردتقمو طب اضو یوق هیهنسنوبو
 هلع قیا لام ضع نالف لا رونلواقالطا همدآ ندبا ماستهاو رايو ya E .میلغ یوق ا رفس

 :یصع لجر لاق روتلوا قالطا همدآدیدشو زوا و نمرویلاص نو رضا قلا هک نوک وناوا قالطا هسک نو یخو

 | یرخالا ةیاو لا هتمو هلیعص كنيع رد ضوضع یعنچج:نوینلوا قالطا هبدیها دو تفآو دیدشاذ_کو لیخت یا ۱

 یژ ره هکر ونلوا قالتا هب لهذا ةا تافنح نلفضد هلا یرقلا را نیدیز هلی فس هبن منش /(نّسعل)

 "مضلاب ضوضع كولم نوکت م ناو رقورماک ضوصع كلذ نوكب م هنس ن وثلث یدعب فال شید سلا ق
 ملسو ممسوعو ملط لوق للعرد را هد هل كانرع هدنوب زوتبد هثب اسکلت ام لنک ابتلا نشھ
 ىر ره رانو روت و | قالطا رجب اغا هیدب ونک راک لبهنکوا نام شو + وعدو طفرهو حرسو لاتشو
 عنب داکسالینآ ضع قالغ لاش » رونلواقالطاهدنلکنالوا واو زاوش نند كر اج ضعو دمو هد هدنرل هدام

 حمم - سج = ج



۳ 
 ۳ س سم

 :قالط درب ورک یلماک ن اضرمل| لک | ماداذا لا نضج لا ودهنستنعم :اسپالکاناضرع
 کر نا ان لج ضرع لاشبربنام قاوا حاسم هل نسب نحو
 تیتر ونیو اذان اکاا ضرع لاش ردهتسانعمقمزاب ش وضو لتختو هدیخهپ هدهجردزمقوا
 اخو عاش هلا ضرع هلعجاذا ئل ملا نضع لاش رد :هنیتسانعم یفوطوشرق

 | REFES نوا تال نیل نهنهیلج ساتینلا هوم تظعالا دنع لبع هرلا نبعد |

 ]سو لاسقب روید هي یمن ندیآتنس ینابیبص هدتنتنزو ثادح
 )ردوا نضر نببیقبعم نالوا باوص لوق للعردندناصک|تییقیعم نب ضر عفو طالع نب ضرع
 د سر زم یاش یراکدید ضارع هنغلب وا هکرو نید هننهلوقهرفصو هود لوش هدنشنزو یظعم
 زن (ضرذلاو دج اضاف لاپ انا ضترس ملات روند آش یرااتوضارعلا منو ضمن
 نو کباب ضار علا" ناو ضرع یز شر هلکنآ هب راج کد واسد هات هو |

 زور آهلیضارع بویغقوط هلجوا هشبش قالب هلغلوا نیلاق یهرواو هجا قرط یکیاو زتسکلب
 غیا نیم كلذ تفرع نوقت ردنرابع ندنموهفمو او كزوش مالکلا ضازعمو
 عح ودنا ضیراتعل اقا نمر بق هلؤا مالک الی ول ليت هرو هکر نو مالک ضب زاهد راغلم

 بر ا وشد هغالغوا هننسشابربو لب و ضب رع 2ش لاسقت نون هيدنلسنولنا (ضب رها
 زص هک ر لوق لع هلوازالنوا هلیفر طر نانه بوبعالتوازونه هلل نغآ نوت حب هلواژالتوا هل فر طر

 ۱ رنکوتاوخ نان عرض. یتبسکتلنیمرواک نامر یجج روند هم نالوا بلا تطو
 بچ نضع شمىا نا طلا ضب زع نالف لاق دەبا ندکعدردنوژتوراسب نخ اتوص
 ها وضع عرهدرطااویلطا ٹی لا نمو ی دصت اذا 7ض رتل اه رد ةن انج كابا یت دلتصا

 نفر تار اوت هدام ءاشلم اہ: تبصا هتچمر نع تات ناف

 r E AREN بوبمهدیک ی رغوطیشات ندقی زط ثب وعص هودو تری رو
 ان تتراتسنا) قي طلا هب وصل الایسو ایم هرس ن ذخا اذا لبنا فا لبا نط
 ۳ وادب هضرام لاقب ندهبسانعم كىملا فارصزاوب لو لتع بورت و ناب نادر

 ر اتت 5و ا .خیف راشماذا هضراع لا ردهنساسنعم نموا و لک هدنراو رەب یکی شورو

 1 E 9۹ لار تنه كمك نذنفرطرب وب و هلاتقاذا اکیا قر اخل امن دنیا کجا

 ايم نو ةسبحاا ق قییطلا نس ضورعقاذخا اذا لدجلاضراع لادن ژولاق هدف وا
 اذا : نضراق لانیقت ودل مجتسم هنساسعچ_ قعوا بوقح :یروقرآ ند شارا ماش" توت وا

 تالاب یک تل یا هنیعب كزهسکر و هله نم اه لو قدر طلا” ضب یا اوزه

 دز زادذوخ ام ندوب هضزاعم هفیظو هدادآ رع قآام لت میلا قاذا عجن ناف نضر اغ لات
 تانغم كلبا انز توش اتص هدلحر هتروع هسسکرب ضارعو هضراسعمو : هلعف ضزعکة اعف شرع نا
 واز فر هلو ندشنمت تشر تان فرب (یضاوتسالا) وب فرا بر عمو نطارع نمد و أا
 ماوس .مملاتفذق هلسهشلوهح زا یخ مپ هقانلا تضر رعتیسا تیام ول ندا ة نسا نعم خاک

 کره کوا ضازعتتشماو نولک مزال ساغم كمروم كەك نولو! ښعاوا یر ندشهجب ضرع هنهقان

 قاذا مچ تصزعتسا اس ردهنتسانعم كلبالتف بو زواندفرطرب یقرهیمروض ینربلاوحاو كاز هیج تالان

 اراقب ملون نام ۇنى ىد لوب هدلښارتهنبدم مدتنزوزپب ذ (ضی وع) جا لاح نفر لانو
 :اذا صبر و لجاز لا اون دافیسک ن الو ار کش هساناقاد هد ینو یکم ۰( رغلا) یشارونناوا هدنآ

 FP اا هب یربغ ندا هکروید هیدقانلوش بس هبنا یلعافرم منا (ضراسحلا) سا ساسلا ص رغ

 ۱ ضراعمفان لاس هلوارمرب ودوسا ais دلکهنناب ا هلفمالوا سنناو خار خوب کا

 ۱ تماما ةيضرال نیاوه لاقیرونلوا قالطا هینزدلو هدننزو دغافع_نیضراعلا نیا اهردعنعو
 هدننزو چرا زب (ضمرعلاو) هفت زو رفعج (نهمیلارردندا ارعش ضزعلا ن لازم ردندامشا هلرسهش لعاف نا

 لنجاعالاونسو كنجااردس هد نزور ەچ لوف ىلع نونشندهجناغا نساحرب ندنول ام هشنه یربا یکم

 یوم هنسابنعم بلصر یوم هو ول و زوسشدا هان نالوا ریښی ربا ووينو رۈشډ منع ولهد رخ
 و اس مو mas جیم بو بس و وی جان

 بست

REG oer 

 هضدرع



 ag a نوشت ف بیپ

 ندنغلارا وشب ن سلوا كاما و لف ایا هب لقاذارهسب هلضتعا لاقی دهن بشاتعم كمردلوا ||

 ںدەنس انعم قو طهنسومانو ضرغلهسکرب و هاو اریغ نمد اذارهشلا ضرع لاق ردیاب |

 لاسقب ردهنتسیانعم,كلکهنالوق كااهسکرب هنسنر و زداونلا نموهو "بک افهنیکل ثموه ضرعافنآ هت رع لوقتو || *

«۹ 

 ضّتعا لاقیودهنسانعمكزوکندزوکر رب ررب یرکسع تارظن هسک نالوا خوشا وهبف عقواذا بالف ضرتءالاقب

 توق ندفرطربیرت هلراوس نکردیکب وشوق هدام یشوقدارمردذوخ ام نذل ۋى انعم وب ةباغلا صبى

 تاواسبن هلفلوا نوغزوبیرانآ ءراتفوق ندنشانادبع بولو چ دیآ لرو نم ونک ر دقه شوقر اور هل غمت راق زانا
 لاقب یپکرببکو ریه نسا نعم ضن رعروتیدهیهنسنولنا هدننزوبارغ (ضارعلا) ردش اوا دراو یهتییم هنغیدلوا
 ةضارچ سوق لابقب ردینّوم كضارعةطباھ (فضارعلا)ردقلواولتا كب یناتضتعم كل ضب رع یا ض ار ىد
 0 راکدلپا ماغطا هنن راعنفر لاذ تكا نروتک هربخذو دبذهیا هضارعب ءاجلاقب روید .دنن افمرالوبز ودضپرعیا

 ردهدنآ :یربقا كات هکرذپیما iM درب هدنداللن یسهلبسف ی ط هدشنزو طیب الع :(ضراوع) رونید هما

 ضرعا لات زدویکندکبلیا نیم عیسوت + سیب یک الوطو انضرع هل نیش ترمه .(ضارعالا |

 تمه ۱ رنک فاق ةفرظ زن دنوب ht دذ رفلاتضرعا # کیف حراشالوطو اضزع بهناذامراکل اف ل چرا |
 لاوئسوبو دیک تانک هینسک یجحابض ناک الغمر کی ددا مو عیسوت یی نسی عب ردهنسانجمنطووسو

 کیتا پاو تمردنودزوب ندهنامنژضارعاورودپا دارا یرول زم مالک ه سود زد هنفلخ هلحنوتب هدنکد بلا ۱

 لا قی ردمتتادزخم .قاتولنا قدنسرو "نصاذا هنعضزغا لاق ردندنسانعم زاهظا یتسهی>انرب كنیدوحو ۱

 ارل تضرعا لاشي دونسانعم قمروغوطراقعوخت ولهدوکو لناویصین وناخو اضبرع هلعجاذا شل انصرف | ۱

 نهظاذا۶ ما ضرعا لاتش ردهنسانعم قوا نایعورهابظ هنسار و ضد رعمجج اضارع مهتدلواذا اھ دلو | ۱

 ند کیا بسک قلیالوف فر طرب کر دهنسانعم كلک هنکلوت كداب ہدیص تللذک كنکمایارینطاتلاضرعا |
 هکرونید برا لو لیس هیلی لوعطد ےسا تصر ء۸( درع نم كنكمایاهمرافیظلا! كل ضر عل لوقت ردت رابع ۱

 ةضرعم ضرا لاقب ؛هلوا اردنا یعر بوایقوصاک | نشاومو باود ندیکب ولک ندفرطره هلخلوا ناوارفیلتوا |
 هدتشزوآ رو نی ۶ (ضرعلا) اه ماذا لاسم | هارب تااپ ف ضرایهیآ انضرغد وب :لاما اهضرعتسپ تیاکراذا ۱

 اضحرعم نا داف مفیسالا ین هنع هللا صور هلو هنعو زو تند هیسک ن دبا ضاق او هيك دبا ضار ند هنس |
 ندضارعا نالواهتساستعم ضارتعا الا راتادارا هادو هلاهج و رد نور حالش عفس ةدامق تیبا ماعو |[

 ضازقتما ناد هایک ق دیا هناذاو ضارقا ناھ دارم حسب یم ضر عاو ضر عنو ضرعا لاب رولاف ما |
 ردیکعد ۴3 بنا نضارعاو دودص ند نا نادبایهن ی ندهرادتشا اع ںدککد د ضص نعتبو یضزعم:هبهنادتیسا و
 ند فرط قق: علا ندضرع نق كیرهیلبا تال تالاماضاشبا نكد اض ارعا ندکییاب ابا اداییدایشنات
 هل هب روتو هيا یالکه د تنزوالیغفتا(ضد ر عنلا) ردندنسانعم كلک د نیالوقوبو ردکمد مدیا هنا دتسا دسرولوا ۱
 دلاتص رعضرع نم هنع هللا یصر تردید ن هره“ لوق هنعو حرص "دضاذکب هلضّرع ناق ردهنسانعب اوس |

 هاتددح جد م ناو یف یف بنر انضر فذقلا حصي !نمیارهنلاق ف هایفذق« الکبایلیع یتسنمو | ۱

 هدنعرش ر رح یکم با قرع رع س و هرهنوهدفذقع سهل د یک رول هدملکسا هلکع ډ ةر هلكت دزو دا بی دشت لک هوا |

 یخدزب هسردبا ضذق هلیتهح ضد رعتو هاک یدآر نالوا هحانسلا*یرب هکر تدا نغښ زد ةزالپ تس ا
 هسردبافدق هلته ع ربصنزک اوربا دات هلفیفخ دح ج هیلوا لا هنغلبم یعرشآ دخ لبا متم هتضیارعت

 هبا طخ یفنلاپ هیشک ندیاا یاس که تن هبا ماهفا یدارمیانعم هلکنا هچ مانس قا ویلا له یتعم |
 ند هیاک ندک لی مالبا تفص لس ندي نومدارم ارز هیلپا ضو رعت ويد هنا سلو هدب نه نوش نما سنهاسلا ۱

 ندنغب دلوا ولت هند نما هلفقلا نع ظاقنا هدن :وبارزارولوا رۇم مضووب ههلوق منصتنانم م حلبا ضد رعتلاو
 نسهدیادارم یانعم حرضت هلاطخ هینکر رب هدرهاظیرخبآ مسقو رد :ماعلاعم تاطخو" نانهربلاغ غممالک هقشپ |

 زد هتسانعم تا ناني اتو بتا وتو دن هوپ یاب ناخ راجا تلل لوقا نیدیتتقوب | |

 | ضرغلابهعاباذا هعاتم ضرع لاسقیزدهنسانعمقنقاص هیهجو هژداسیانمو اضبرع هلعجاداهضرع لاتقب

 | افادو ةضارعلا هیعطا اذا هضارع لاش رد هسا نعم كمردپ ماعط ییدید هضارع هنراتیفر یبهرخذو
 سس سر سس

 | بس.

 || هسرخ لجن ضرب ناوهوضارتعا الو نجالو بلج ال ید او نخ او لمب داو تنو یلهلطات دن اشاقلا

 ۱ هدنمالک نص لبلکتمیربرریسق یکیا ضد رعت هکریدحرانش زردیارب نعت هلاارجا یب عرش دح ةدقچا تدرب | ۱



 ۱ زد اب بولوا ی :رغوط ندطاشنو شنج هلا هروصقم فلا یضرعو دنسرعو اها خج هضراعمىشمت

 ٠ | قشقهنیشعیبنما دا نخي هطاشننم یغبهیشم ف یا یضرعلاو ةنضرعلا ةقانلا یشمت لاقینروتیدهکع نوب تالوا |
 / درک :عضرعلا) هینیع رخ وعیاهنضرعهیلارظن لارو شد هنقایروقراهبخربوقزوکو هطاش نم فباسف 1

 1 ۱ )9 :سسلا ىلع .تتشالناکاذا" یضرعلجز لاعب هرونی دةمدآ نا یمروط هززوارنا یتوکه هدسن رو

 ]| ضزتمهناکاذا ضرع رب لانقبهلوارروب قریلنامپ هواهاک و یرب هک لغما لو ماد بولیدرکو اسان هج شو خوپ
 | تبوعصو تانکر ۳۹ یدنکز ونه بوبضریکه وصل مادمت هدننزو هی درک (دیضرعلا )تضاد 0 هال هر |

 لایک نسا هفرج رولواردصم هیضرعوهبوعصابپق تناک ان اذنضرعفان لای رولشد هب هقان :نالوا

 سرو ê یا ءاتفللا مهتضرع شویج مه لاقیردهنس اعم تمه هدتنزو هفرغ نصر هل هب وعضو
 .طنض شرب هلتتشانهول روید هپ هنسد ,شخل وا بصن یزوقرآ هنکو تا هنسنرب و وتیدهبهب وطنمر ندنربوصنم

 وه لقب هنمو ندردتیا واجن بوروط هدنکواكشش لواهک اب وکر ونو |لایعتسا هدنعفوم كعدزدافو یوقهنلمگو

 | ةراتحل هنضرع ةقان لاپقب ورد ةنسا نعم ضزتعم دوخاب ضورعه هضرع هداروب هءلع یوق نرقم یاهضرغ

 | هیسکنالوا برضمو مقوم نام ثر نماجافابسهاسازو هیلعمپ قق یا حورللدضرعهنالف ل اف واهلعهنوقیا
 | تصن یکرم هناشن هنکواكت هنسنرب و هيف نوعقب نولازیال اوناک اذاسانلل :ضرع نالف لات رونلوا قالطا
 ۱ ۳ :ةتشانالوازجاحو لاو ضربعم بورکه غلارآو همت :وصن اذا اذکلفضرزع هتلعح لومت رونید ههنسا شیلا
 ۱ | کر نیو رکن یاب اعنا یا: مکن ةضرع هما اولمعت الو: یانعتهلوقدتمو زوناو| قالطا
 و اوژبنالنا ةعاتیس لک ف نییلاباوضرتعتالیا ریشلاو رنا قنتارعالادضرملاوااوقیتواوزیت نا لایت
 ۱ ان اول اف جسد او نجام بولکیروقرآ هنکوا ك: هنشنمضرع عقاو هد ههوقرم تیآ هصالخ

 اهلا قولح نیم رهرافبو یا هدنففل ناما هروکهواردذوخ أب ندنسانضم هندن شفلوا نییعتو تصن |
 ۱ قالطا لزم لغو ادص هنا نعم فلحلصالاف دوخ اب هل ران تما لخت هلو دنک ن نهد قلو بس اند
 | صعب نالوا ززن تس هکر دوپ ند رشا مو مفم هروکه لوا هجو سب یکی نیدنلوا قالطا ةدیصم دنص ردشهلوا
 ۱ | هدنکوت نوا :قماتلوا ثناح « هدعل بودنا لات فلح هدننعص نک لناربخ ضعت یک دضینو جنر لم سک

 | ت دقخوط منانو چاخیالابعت نح ههیلع فول نالوا یس هلوقم نیلا ت اذ حالصاو یوتوب هنوکوب لغاز قم
 || شل دت هلوعفع جوا اولعجت هل غلوا یس هلص كنس هلک اولعجقال مال عقاو هدننتفا مکن|س الو بولوا نمت یه
 نوضعیذلوا نصت یتسانعم ضازعا رولوایسهلسص كنس هلک هضرع دوخان زدهس هطساو مال یسدرپ هکرولوا
 :هلیسهطناو هفوذحمالاوربت ناو ینالوعفهضرعو بولواهیلرلحتمالردقلو !هرزوا یقیقح نیک هرّوکهب ىنا هجو
 | هژوک هان یانعنو رولوا كيدیکتلح لجال رخ ا نع ازجاح هللا ولنال فب رش یانعم هلغلوا ثلاث لوعفم

 | رولوا شالوا یهن ندتپاعرمدعهتمرحو بدا هلکلیا ضژعم هناماهدرشو رخ لا صفا ه هلع ت راک الات وخ

 | قطغ نا هوکه وا ەخو كوقوزبتناوردحبردنهروزم تکنهدنسده رک نیهم ف الح لک طنالو کهن
 ۱ ال نووکر رول نیکی ۇۇ بتنا ةدازا نواب هار درا تل الاخ پە روک چات فالو تولوا ناب
 ۱ ران مت زز قاشق راد از دنت خار خ هخرخ ولو ادا نارام ورا ءایو هلن: اورپت
 شرک هنشذاشو ءانب ملکو كل ایسهدکو نیم قی نط لصالا رد هنسا نع عنمهد ت ةزو الاسم فا (نصرتعالا
 ندنظفل نضزعو ةعتقاذا هل ضزعا لاش یدناوا ل ایعتسا هدنسانعم قلطممنم هلتیسانمو هلخلو ا هنت اتنعم

 | لا ردهتساتعه قمروط تواواراوسرفن هدکدلبارک ثا ضرعرکسعرسو ضزءاف هضرع لاقبارواوا عواطم
 | لاقبو دهنسانعم كمروبلکیروقرآ ى کە بشخ نالوا ضزاهم دز ذر:وابکار ضرملاتقو زاضاذنالف ضرعا
 ١ ماا ناو ضرامهداسیک هعفوط نچدوخناب ض :رعهمدآ روزها ینهضزملاهشیلناکراصاذا * شا ضرما
 | طم افوا نتا نمضراع هاضا ادا زما ننغلخ را ضرع لاقم زدهنسانعم قلوازح اسندنابرقنس هخوز بولوا
 || تولب رک ةنکو ا كن هتنربهنسفر ضانعاو ردقلواهلبسهبش لوح نالوا باوض هدنوب هکر فنر اش اهنانا نع هعنغ
 .i ۱ تولت رک لب رال ون هلالی مار منیکح دب هبناد شکر سو لاخا ذا۸ لا نود ۶ی غلا نضال اش ودهنمانعم لا ریس

 1 هاوبخنالوا شکر یو راطزونهو هدانا قبلا هثسر قف سزفلا ضز عا لاقبردلمتسهنسنعم وجا ەتوا ئو
 | توت آبو دلرغوفغ قوا یزغوط هب دکر هسکرب ودعب بعصوهو هبکراذا رعبلاد زضزاعا لاقب ردهشناتعم



 ژست
 ات طب
 انا شرو شاخ و در نود و نان شنیون ۳

 قزشو تسحو یینفنردیفرطو تمسیتیدلوا هدشاچو تنایص ندنقوطراعو هصیمت .هکروند هنتمرحو سوم #
 یدال وش یضرع تامدآدوخا نوساواندنراتهح یدادجاو ءابآ رکو ییسفن رک لوق ىلع ندا ۱ ۳

 وهو ضرعلا ین ناالف ك الق زولوادآرف داد او ءابآ هلضرع هعهاکو ردترا تبع ندهنسن قح هلوا یراق | |

 عظضوم واه لها همزاب نموا هفلسوا هتسفن ق ناک ء اوسو ا بلثب و صقبنا هبسحو هسفن نم هنوص» یذلالجارزا بنا | أ
 تعیبطو هدویخهقیلخ ضرعو  داداحالاو ءانالا هدا ردقو فربشو بسخ نح.هب رعب امو اھم هذلاو خیل ۱

 هدو هنسهاسنعم سخر وشد هزکسعو نت تنم و هش ندآ كن هدوکو رونلواقالطا هر هتسچب تلبجو ۱

 نوتشد هت د رلاهبخاترت و هشزاتناجرب كد و ضراو كنهردو نونشد هنحاغآلاوسموه هرچش نالوا ضج یکی انآ أ

 ]| كفل تالذک سانلاضرعو رونلوا قالطا دنلح یظعم ءاربخو مالک یدطا ضرعو میر هو

7 

a قح هنلوا خدمكمدآ دوخایبک یرلهرحو لایعو لها هوا بخ اوو مزال هنسیدنکه هظفاخو تب و ورییلاوحاو رو 
 ږادم ندفریشو ښخ یطرع كمدا دوخاب رولوا م نددرلناشلوارکد هکردتراشع ندنعضوم قج هناوا مدو |
۱ 
ٍ 

 نوغلیاو ردیدآ قداور ەدەمام و روند هبیداونالواراقلامرخ دوخ اپ ٌوصوراب وکا اج هدنعاوا ردتفلاةدهلصف |

 نالو! ض زعم هلا ەذوپښو ل ظاباما دهخدا زار دنا هطاخانیاوه هکر وند هزاکر کسقوجوآ روشد هع :تاصسو ۱

 هکر دیدرفم كضرعا ضرعو : لطابلاب سانا ضرع یا ضرعوه لابقب ردهضزع یتّوم رونید هبنکلوضف |
 یکی غیدنلوا قاللطا الع "فنس هبحاتنک رونلوا قالش قالطا هر هجان وافقوا قیتاسر كراج ص وصخ |

 | ضرعو ردندآ هد لب ر هدنرامد ماش هلي كنبع (ضرعلا) ٠ ةقيتاسر نم یا زا ضارعا نم وه لات |
 انصر ع نیا لک هيفنطا ندم ثر دخ هنمو روشد هنسهبنخاتو تناج كنشزهو نوشد هنس هروب كغاط

 لواو هلبالکا بودیااتشا ندسدآ ك غيدلوب یرش نسیعب هلع نع لاسنالو هتدحو نم هزتشاو هةضرتعا قا |

 شتتفتودیدناب یبهّشاط یاس هسخوب سم بج یرش وب عب هلبا شبتفتو لاوس یفیدلوا یشیاتكیکرش |
 ندکعد هلبا لک او انشا نامه ندنفرطرب نینسقمروص هکر دراسعتس ندنساتعم میحاتو تناخوبو ةا |

 || ندزاسجآ هک ی دقاب ندسبناجربکآ عب بناجنم یا نیت ضرع نمو-ضرع نم هبلارظن لانس هنشاذکو |
 ]| بو یک ندنفرطو هرکس عب او سم نولابال یا ضرع نج سالا نوب زض الاقناذکو ریکید ید |
 || هثطسو ةلرحو رهن رجلا ضرعو رهنلا ضزعو راب دلیابرض هسیا یدلک مكره دن ناکوا عوج ۱

 هب رض لافب روند هنزول تلف فسا ضرعو ردراح هداف هډو رونلوا یالطا هنهاکج - دمو مظعم | ۱

 هنوکرب ضرعو ردسیناج یکیا ناضرع روند هناجر كنو قنعلا ضرعو هتعفص+ یا اشا ضرعب |
 | اضرعیشع لا ردقج هلواكع روب لرهریو زوز هیناجرب هکر دمومنهدنسف و دودوخهدنیبق تک وند غشي وروب |
 | هقشب ندناسنا عون هک اب وکرونلوا قالسطا هسانماوع سانلا ضرعو  لبالاف مومذمو لیلا دون چ رسوو

e1 | نالواهضوصحم هیخاتنوحارفسو ربس نامه رافسالا ضرعو ةعااعلانمیا نایت  

 لاق واپبلع بوق یا رافسا ضرع ةقان لاق ردووصنعو ضورعم نوازی هک ًایوکرونلوا قالطا هیفقاب
 روید نل یظعم كمالکو ثیدح یخدوب هل رنک ك نع ( ضارعلا) هيلع ة: :وقیارحاو یفشیل بلا اذه نضرع |
 :یزوقرآ هنخط ۋاك نهود ۇت هن کب رج یراقدصب هلا خاد دوخن هاتف لوشو مطعم یا نیدخا ضار غ لانا

 !تامودهلکناهکروشدهبنخاضادرومد لوشواضرع رعبلاذتفق طخوا چ وهو اضارع درب ضیرع لاش زات طب |
 ضازع لا ص رعد لاقي رد هنساتعم هبح ان ضارعو نوح كمل مب نیهدقاربطاک ۳ زر اراصباغغو ع ادهناراناتبط

 ندا هلعاعم ضازعو هلیفصلنیع رولک ضرع یچج هنسانعم* ملا "قشاروشد هننابپلتهنسنراو هبجات یا |

GRRE ۱ازاد دک رات ن وچ ضرع 4 هب هقان هودزوخبهتبسامو ول  

eee 

 تس

 1 سم ey الا نج یلزهناخ هدنغل ار e كنو و |

 ةنضرعلا ( طاشنلابیا یر علاب یشع لاس رذآهنسانعم, طانشنو شیتح ةد تو جنین زعلار یکافینکوا

 تناك ءاذاهنض رەق اتل اقن هلفارز )وپ نان نایک ےک ندنغلقاسخپ واو ندنطاشن هكر وتيدەەقانلۈشەد ۈن زو هل جس
 ا و سس تن س



 3 ےس سس س سس سس س -۰-۰-ص۰پ+-_»_صت همم
 ۹ کیو لاغر هنرمند نشر ءازجألاةرفك ضب رع ءاغذسشا

 ]| هثتسو رک ابو یتوبب یمسهتآضرعو .هتساتعم یداوروشد ههزدضرعو زهقدزطلابلوا قلوا عسواو
 FF ودا ر دا ەدازول هتنخ وب ردن د هذه هکر دةانعفت كنغر کس رک اه زوقرا یرفوط

 ]| قفادلا هدالماسمو :هقتعو هسأر ليم دقو هودسعق بهذپ یا انضرع سرلا ضزعب لاق ودناکد ككا
 1 نوضخبدلوا ضو رولو ا قالطا هزرکسعضرعو قايسا ةفلانبملا نم هتضرف هنضراع لوقت ندهنساتعم

 ۰ یعسهنآستاو وحاذا لوما ءا ىلع لا ضرع لاسقتردهنبناتتعم نونج تمرولدو ندا هدملنارتش
 : دوچار دنجکو A تاقاذا نا ناف بو لو ناب نکیآ لاو ۳

 ۱ ااتملح یوا اه نواز نان كودو قالا فال نام باهم یاننرعآ ها لات
 1 هلوا هدنامورف دوشخاب هتنخ کر وی هب هر هقان لوئش (ضراتملآ» تضارعلا هو وا راحات نطرع لات

 || دفع هلوا یلاجرب كنمزوب هک روید :هنسدفصص كنخاترپ كناسناو نیتنکو نسب ره یا قرا دفا لاش
 3 نالکروههط اجر ەت یضزع ضراع لصا هروکهنناسب هدر راولئ هد دف یا هضز اف تزن لاتثف

 3 قالطا هنس هلوقم ماو رقت هخرادقموب نالوا ثداح همدآ اضعب و رونلؤاقالظا اق اضع سپ روش ههتشت |

 5 ین دونلو یالطا هزه داوا نالو ارهاط كل ادنع اضعبو روئاوا قالطا هناجر «ازوناضعبو رونلوا

 ۱ روند هام ندناروهظ ی زوقرآهدففا ضراعو نت دنخارغشهفخ هداوب نیضرا لا نفیفخنالف لاو |

 ۱ لدمج ادب و نضوعو ةمایلا ضراع هنمو روید هغاطو قفالاقضخل با اوهو نطزاع قفالاهتو |
 ]| دوسبدشراع شیره زود ناضراع هنناج کیا ڭزوب و هنسدضفص کیا كوب و نوتتشد هنفیطع نالبریو
 | دوش هزبنالوارهاظندنزوب هدنسقو یکیدلوکمدآو روید هثبشنالکج ام ووش ق مدار نكر دک الطفو |
 ۱ | كفاو دوتید زار میعفص كاغاكب و .رونید هیذقات شایاتباصا تلعرذوخا تفاوسک ی نزول تسراسلاا
 ۱۳ نالوا هدنغلا اوالرلشفد كلوا هلراراشفدو زا دارم هک رولشنک هتد دنالوا هدنتتس ةا غل٥ هدر ةرغإ ۱

 ۱ نسل هویت منا ادارات شید ضراوع ولت ا هنع هلا یر لیمک هدیصقیتهنمو حراتنلالاق هود نطرا وخ ۱

 ]وا رنو هد ول اک یسکو س کلوب زود هنري تسوا كزۋبف دص راع لا ضرعق |
 نیت نفتزوا كنار کبدیزلکدیدلطاهو هناد توئوفیروقرا هکر وند هک زد نیلا نالو ارس لضب رک وز اتش |
 | هضزاغود نالف لاش ردمساتئعم تغالب و ناب و تحاصقو ردذنشاسنعم هبخاو؛ردضراوع جا روناوا
 ننال لاق .همارصو د لجو ذیاهضراسعلا دیدشنالف لای ردهنسانم تم ارو كدالخۇ 11 نتا ناشتئا ۱
 ۱ :ن شن ینالدپ ندقمالتوا هلطا فا نویف هلنبختف ( ضرعلا) دهارضل الیقو + ههیدنلا یهو ؛دشزاتوذ نالف 1

 ۱ ندنوتلاوردهنشانع.حاتنضرعو دبعر یا شعلا ةزاك حرم ق شنا اذا ميارا باتسلا نمار ع دال نطزع لات |
 | اضرع لان لاسعن نوصغيدل وا ادا زوم نر م هیوام اشد رخن هام ىر نادا
 ۱ احمق غنمو زدکو ضرع نالوا ضراعو دام هنا او :نندقنلا یوس یش لک اذکو غاتلاوهوارفک |
 ۱ سا یر نوسلوا قوجن نونسلوازآرونبلاهافلطمو روند ءاظخو روند
 ا طرا اا ناه امید هنمانعممطو صرطو روند هنینغضرعو "نیش قغ ىغلا افا ضرذلا زاك یخ

 | نو نتیداسرح اغلاو ربا هنم لکل  زنماخ ضرعا بدل راضعب هر دحزاش دیه كن قابلا نسب اودو
 || اتيا هرات اندنوب یبش نالو اعا هبازهوحم ناضفا بویلوایابلو ماتبف هسفلب نوملکهو وراتنابآرتفن

 | هفاضالا ضرع مهس هیاصا مهملوفهمو روید کیلی ٹپ اسا هک تلف یحهنسنر نطو یکم هو ناو ۱
 | لوهاداسب عاش مسن تقم لانشانک ینفوم هال قوا نالا لنصف تشاو هل

 مڭلۋا ننني AT CORTE اهانت ناف ابر اپر نوه
 ظا زو اهرم شنا نضر غ ل اق زدمنسانعم لو اولا هفسرب هدننزو همارک تار علاو) هدننزو تح (ضرخلا)]
 کود ریل ها جشن ن دنذب و روش د هدد هلب دمك ك ذيع (نطرعلا) ابرها شا نا رفا

TKكما لكن رچضارعا نع یر قرموماسن ناب لای اھ ڭم ددان | حراشلا لاق نفع هوا  

 تیط نالف لاق نولو ښودل رکو شوخ کرک ر ونید هنس هار كندو دنا نف قرن لار قاوت ئا
 تفت هنط تئن ا یتیم" هنخ تتمرک الوش روشنی دون تان اطر خو ها را تبذطایالخفلا |

 - س = اک س س س س س ی س ا ےہ
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 لاق



 هکروبتلوا قال طا هرعش نا مو :ض تناکاذا ضو رع هقان لام قي را بص هلوصو ها نکردکه کر رجب ۱

 جا يا هذه یو ضورعقذخلوقت رد هنا نعم هیحات ضورعو ؛,ںدیچج كضب رعا هک ایوکردنضیراعا |
 قبض ف ضعیف قیبرطف یا لب | ضو رع ن نکس لوقترون,دهلوب قجرهراط نالوا هدنس هروپ كغاطو |

 زا دو زم نف لیلخ ماما نالوا یز دوخباب نوعی دلوا دساف کا فلاختو جک ینالوا قفاوم هلغتلوا قهبطتو ||
 ]| للع رک روند هنربخ او نچ كنل وا عارصم كتینره ندزعش ضو رعوا یړنلوا هیجس نوعی دلوا هم« هدیکم 1

 ۱ .قالطاهدولب و رثکی ا ضورع یس لاق: روند ەپەنسن قوجافلطمو هلکیروفرا ا هنکوا تند ولس هکر وتید | ۱

 مان یدسالا*رقضو زعو_ اماعطیا اض ورع تلك | لویقت رونید هما طو نوک دایاروهظ د یروقراروناوا |

 ۱ ضرج لایق هنسنعم كلما روه شار یروفرآ مک و اک هلک و نيدو اكه یا ضورملا قاذا لوألا ا

 .ردهنس اعم لب ارایهطا یی دنس هتسکربو ادب و هیلعرهظادا عباراو یاثلا بابا نم ابضرع ضرعو اذک

 هی هاراذا هيلع یا ضزع لاغیرد منم انعه كمروتسوکم یدکی یبهنسنری هل هزهطناذا هل یشلا ضرع لاعب ۱

 ۱ لافیردهنسیانعم < كلبا رظنهنلاخ بوک نرزوکی نسو ربو اض رع هیلع هعضواذا قاثلاو كوالا تالا نم ||

 | هک يو ,هقج ناکه هی هاطعا اذان ونهج نما هل ضرع لاقی رد هنسانعم مرو هنسنر لدیهنفچب تاهنکییو ||

 عبا راو نا پابیلا نم اضرعتضرعو لوغل| هل تضع لاقی رد هتسانعم كمزوکیس هلوقموداجو لوغو یر ||

۱ A هقان ید شمال درکوا شابو YS شدا کلا ضورعلا لع نالفنیعتسا epee: 

 اٺ نوجد داوام ندنو زومان ینو زوم, هلک جګ نی لوا هلباقمو هضراعم هلکنارعشر دراج نداعافت اتو لیعافا |

 ششابدوخا رو هد هنسانعمهبحان ضو رعٍاربز یدنلوا دیمس نوییفیدلوا هیحانرب ندهیلکمولع ضو رعملع .دوخا |

 ۱ یصرع دن دات کش دوخاب نوصخدلوا لوادو مار ةلاط هلتلوهس تولوابفص یک هقان یمجک شما واز

 ا ىج ردشوموو روینبد برض هنزبخا ژنچ كينيا عاربطم هکه تن نوسلواربغم لزکو مل اس نیاز

 هزاکم لوشو, | هاو ېا همالک ضوزع نم اللد تفرع لوقت روشد هنم وهفمو یوف:كمالکرب مالک ضورچو |

 ۱ وشل | ضز می ناک اذا ضورعرهموماشلاقب روید ەى هنوبقناسیلتوا كلنکیو یلاحو ردیدآ یسزف كنهپک

 ,ةجاحالب يا ضوررعالب ضوب روه لابی هنیو ,زونلوا قالسبطا هثچاجو مشا نالوا ضراع هیسکربو ۰ عرف ۱
 بابلا نم اضرع لج را ضرع لایشرد هنیسانع» قمراو ههنیدمدوخاب هندکم هدننو ضرف :(ضرما) ۰ هلتضرع | ۱

 :ایضرع,« نف ىلع فسلاو ءانالا لعدوعل!ضرع لاق ردهندسانعم قموق ی دوقزا هر زوا هنسینرپ یبهنیسنرپو

 چ نهو م ریا نم فزعبل هرمصب یلع مهرما نھی مهلاحرظنو هيلعرهرمااذا نیع ضرورت نضرع

 جدنا قاق مدنامورف بولوا ضراعروتفو ركن دفتر و هبهودو نادر بتعا هالبس ین تیره اذا

 ]| یدورآ هرزوآ ناپ نکرد کتی تاو سکا اهیاصااذا نی روب مل ا نیبابلا نم تضر عو هقابلتضرع لاعب
 قمروا مینار هنسنرو دج او بنج یلع اترا ]ماذا نیرفلا ضرع لاف ر دهن ساتم نک یروقرآ
 مادام بو رو بارش رپ دنس اهم کد هعاتمربو د هضرع باصا اذا یشلا ضرچ لابتقب ردهنس اعم قوق وطا
 فسا ىلج رو یر اذخ وب یخ عاف اب لداب نمی اهبضرعاذ هتعلسب شرع لاب ردهتپپ انعم عمقا

 E بع طوسلا لع ضرجو ,يهلتقاذافيسلا لغو ضر ج لاقب رب هنت انعم كمر وک ند ق نوت یرکب
a: 4رد هنس انمي لکه رو هطناهک ان هتسنربو ےہ رتضاذا طولا لع ھن رع لاير نجوم كنروگ ند  

 ةپ رفلاو ضو | ضرع لاقي رد مناجم قمر هلوطو ندراوفرف كنو هبال وا یانعم ابا یشلا ضر لقب
 تای ودر DERE لال زازا بی نویقو ایه ی
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 هر

 جیم لمس هجا نوت ضرفو نیت دیش تی جی ضرعو ۱
 هنسهروب كغاط ل یو لو هه رونیدنیع هبذطق او هوتلارونید ضرع هام ادعان ندهجقاو ندنوتلاو ۱
 سافو رون دوهبهکر کتب قوجو ننال هعضوم نلسکوب بوموت ن نددرب كبغاط دوخان روند هنناجو هیجان دوخا |

 | یدوقراوينآ كنهن هکر دیلباقملوطو عش یا ضرع هغ لالنتپ وند هخللوب و ردیدا كغاطر هدنسهکلوا

 يضيرع ءابدوذف شل هبماذاو, شما جیم هیمج :رکتیاوش| هلکنوب فلوم ضیررع ءاعد هنمو ندیتهچ
 يدنلوا اک م بونلوا هست هبهنسنرفوضوم هلبادادتماءاهد غدد یخ "هراجتیماروک ٍن نيج

  oremسس 355 .



4 ۱ ۱ ۱ 
 ا کم یم تم سر مس سا ےس تس

 Ê لاسقی ردةتنلا نعم قفار بود یقلاق ندیرب (ضاسرالا) تشغاذا ښا تضمرو 7; لوقت نهتهن اتم تالکر

 ]| هلکلکو لن دشو جوک ب هضرامزپ هیهسکر و ردهلیر اتعا قلوا قارمسق ٹینا هبتبثواذا ایک رب سرفلا تضمرا
 : ۱ كکربنآ توبحبا هبسکرو هقلقاو" :دیلع دتشااذاانک م د زضغرا لای رد هنس انعم قلوارارقس وترطضم |

 | هدبکض مزا لانش رد هنب انعم قلو | هابتودساف یرکچ كمدآربو هل بدخاذا نالفل ضغرا لابقب ردهنساتعم

 | نالوا یغایتوص ندکلنچو قاراچو ندمت موق هل رسک كنار (ذضی رااو) هلبعف كنار (فضورا) تدسفاذا
 ۱ a هلی مجور پکی ابقتشا رونلوا رتبخت ناز غرم هکروشد هرب نالواولوص اناج عب
 : ادقمیسیراب كنهبرق هضورو ءا لا عقننسمبشعلاو لمزا نمیهو ةضد روهضور هضراق لاق

 عج رود هیوص عج هدزرب یتسهلوقمدنب و ضوحو كوك ابقلطعمو فصألاوك ىا ةضور ةبرقلا ف لاقب
 عضومرهدنپب نومرضح هلباهرهمو ردیعج كنهضور ر (ضاب را نلا)هلب ربسک ار ارولکن اضذزو ضاب ر بص
 فضاب رلاو) .هدننزو باک (نضاپ ر) ردرخآ عضومر (اطّقلا ضاپ ر)ندفنضومر هدهرهم (هضورا ضابرزردیمسا
 ضیا هل ذاذالوالابابلا نع هضاب رو اضاب ررهلا ضار لا قبر د هنس انعم كفرکوا شا هیاطروط هدنشنزو هاک

 ۱ ۳ ا چن نتنود اج رولک ضا ورو یکه داو داق رولک هضار یعججرونید هبیدنح یغدرکواشاب هراباطروط

 أ ندهنسانعلم كمنرکو اب هلو | .میلعت یاط هدنزو لاءهتفا (ضایرالا)دو )رۈيدا طظ شل د رکو ا شاد هدنبرو لوقف

 1۵ ککزکوشایادنبا هکر ولید هیت ادى و روطلوشت هدننزو ديس /ضت راز" اضو مرایصاذا رهلاضاترالامس

 ضال دعب ةعص يهو تضيرام لوا تناك اذا ضير هان لاقب هلواقالروط بویمنرکوازونهنکل بونلشب

 :دقفراوهیارواوص هکر وپنبد هضرا یتاقو ك نالوا هدنسبخاضا كضرا قشموب لوش ردناکممسا هلبعتق كيم
 | ةضارالا) ری لدآ عضو مرر ضئارمو تا ضرمو ضارمو رولک تاضازمو ضارمیج هوارتوط هیوبرویلانص
 || هنب نکیآ شماتونبلا لع نبلا بصاذا لجر ا ضارا لاقپ ردهنسانعم قموقدوس هرزوادوس هلی مسکكنءبه

 | هک صن بک دعا « هرکی و یرلاپ عقنفیوراذا لچرلا ضارا لاقب ردهنس انعم كمزدنود هنضوح دوش نس هد ەم بوج ا

 | ءوقلا ضارا لاقب ردهنسانعم قمردناقو لید یب اللع برشا ذا لجرلا ضارا لاقب ندهنسسانعم كمگا رارکت
 هددز ةضااو هدحولاب ضیر ضرب نوزنکا ل اوضعب هباورق طهرا ضب زنان اع دف دیم ما تیدح هنفو مهاورااذا

 وص هدهد حدود (هضارتسالا) ءانسلاهبف عقنتسااذا یداولا ضارا لاش زدهننسانعم قلافوخ تولیکراوص
 | لاتنیر هاشم قلالوپ بولج لحر و ضارا نجع یداولا ضارتسا لاتیردهنساسنعم قلانوج بتولیکربا
 :دیف ابضا ذا نضوحا ضارتسا لاقب ردهنسابنعم كلکودوص هضوحردق كجتروا ییدو مس ااذآ ناکلا ضارسا
 | تیاییظادا سفنلا تضارتشا لاش ر دلبعتسم هنشانعف قلواسوخ تغسطو لکوکو هضرا یراوام ءالانم

 | رذدنسانفم قاقرا زىچ یرربقو ضا را مزلاذآ لچرلا ض ور لاقب ردهتسانعم كلنا تمزالام هرزازنغرم /ضیورتلا
 ۱ قے اجا زادم هیسکر ن نوجا لاضدا هشیارب هدننزو هلعابغم (هضو ال ا) ةضور هلعح ادا خارعلانط ور لاق

 | عیابردشلوا دراو هدرا که هورکم هضوارم لوشو مالا هلخ دن ق یحی هارادا ذا هضوار نانوایی اتم
 یخددفصاوه عب باک اردیرابع ندکلیامب كرهييا جدمو فصو هبیریشم نکیغوب هدروضج یعاشس قلناص

 لجراافصاوب وب ناوهوهضو ار رک يبان یردح ینو ةياسهفلاقردشلبا جملنزآ شا فاژمزود
 1 هنناذ لمس فصو نعي ةفصلاةعل سلا تقفاو اذا هزیجت ء ءاهتفلا نصعب ودفصاولعب ىس وهدنع تسیلذعلسااب
 i لونلس قرهوایربا یسهثج هلی یشینک ك نبش ك كبش (ضاوریشلا) هیچ نیشلا لی صقف راب دىدز اج هنشزولوا قفاوم

 نوزوا بولوایربا هلیرمسک+ نبش (ضانرمل) منهضوخر یا ضاوژ تشل چ لاقبرونید ههو د تاکرا نالواكشوکو
 رسک لو لات (ضاضزه]) قنهلالیوط منم یا ضانزمتلجب لابی رونبد مود كکرا نالواولنوی
 هنس هطاعس سان لب زمصق كفل او ضف دا (یضوضلا) لا داض)| سس صف رادیدآر شرب هد هرننج

 | لاق زونید هیسکقاستلش یب مطاع هلیس هیفب لعاف منا (یضوضل از اینچ پا هدزومهروسنید هندانفووب رغو
 | روت ابرج غونرب هدو یکربح (یضمج )معما نیعلا للبر تمص تز چى انونس لن |

 | دونید هنالسرا.لک.ملا نیظعو لیقثو رونیدهءودو همدآ ول هدوک نياق مدن نیاطرق (ضانوخلا) .رولواةدرخ
 ردر ابی یدیکلا ضاب رعو هراس نی ضاب رع چ وب دندا بسا ضیا مو رولوانوخوب هک ونبدهنجاقرظوباقو
 لب لبع [یبرعآ)ونیداپ هسنضب رعو ربدفببا نم هلو ایا نچم یکی اهلا ضاب رع هد زو رطقا (ضدرملآ)

 هم هزوخو اونو هی هرّونم دزپبموره هم رکی هکم * هدیننزو روبس.(ضورعلا)رونید ةمدا طنیلغویربا هدسنزو ۱
 حب.

 روئید .
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 ڭئ یو هدشنراق نوا هتک BET ر هره EREY نا نمک شا ۳۳
ENردهتسانعغ قلوارارقی و برطضم (ضاکنرالآر اطبق تهداورظعاذا را تضکرا لاق قي  

 نون هنیرپ قجهلاغوج توکرب اب وض هدویف ةدناکمماس [صکترلا) برطضااذاهرماق لجن رامكا قاق
 ۳ هنسانعم كش در کاتا هدنتزو عاضم(ةضكارما) هنج ئا دن یا الا ضر م اه لاق
 | هکرد هلکی یا هی رسک كفاکو كنان اض رل اود هلیعص تافاکویعف کات (ماضکرتلا)"هسرف اهن لک یداعااذا
 | نایحویا هکرید منو اش رود هنا هدنمظ مب راب دلما رفت یراتحم نکل ت ودنا لب هلبا زلنا نورتو
 ءاضکرلاوءاضکر لا یشج وهاولاقرولواڈوخ ام ندضکر نب کر دشاجارت فت لبا اغ روب قر هنلاصه دلی یف حرتش
 لاش رد ةنسامنغم كل تار ات تماغف" هشاطو هو شا كشر نف سزا زر نها چف هیشمیھو

 رد هنس انغم قل وائس 2 ەدابز نوک اید افقوه نشو ل زا لعتعقواذامبا ارا بابلا ماض ر نیما تیضسو

 همدق تضمر لایق رد هننانعم قا قا هلکعر ۵ نیل ةر نیعرتفو هر دات دتشااذا اضمرانموب ضر لو

 تعراذا غلا تضمرلاسش ردهنسانعم قمرا ئر کشت هلف لو هدنفو یلقا كل یا كن یشاوموءاضمب )اات یان

 لاش رو تد هر ناغزف كب ندننزار جت دخ كشوک هد تنزو ءازجس(ناضمزا) اهدانکاتخب رقف لا: دشق |

 هدنز زوا یسپ رد نتویف هست وکس كم و یف تار (ضع عرار لا ةدیدشلا:ضزالا"یا ءاضعرا لاء ئيشم

 هک ردهنسانعم كلبا نارب هلبتېج تارا لوکی ما هشنوا# هزکضفدک دا عضو هرزوا اطا نیغزف بورا قر هلو
 امحرطوا دلج اهیلعو اهقشاذآ:ینافلاتناسبلا نم انو هالا مر لاق ردي ولر دز بابک نامدا |
 اهاغراذا غلا مز لاتصعب رد هنس اتع ان قعالتوا هدرب نیغرق ننوبقو ذللا امقوف لعجو فض |

 لاتىن هم کود بویف دنسارا نساتط نیا انوا بو نرو ءاضمزاق | ۱

 هاب نمشنکک نهم (یضامرالا (نضامرالا) قره دنا ن رج نی عج اذا نالا لول بل ناتضمز بس ر ۱

 بودیجو كن هسکو و ءاضنم زا قاهاغراذا ملا تف زا كافب رکن اتع ى التو هقر نیعرف ۴ ی ىشاون ىو | ۱

 | دندش تورم یاران :SES بس 4 PSA اا ازا

 anit اساس نا وا فرش لر اف مان
 دتب ون یا موضلا تضر لوقت ردهنسا تعم كلبا تیغ ةوط مرؤ او تب مت الیلقا شش هر عنا یا هتضمرلوقت
 (ضزا) مقووةدلحیا هضامر ادم هک کد لیسهدایز قان ەنسنزب هاب فف قار (ذضامرا

 هرو (هضمزلا) دندح عیقو ةضامزا نیب یا ضیمردرفش لات زود هخانس رب و وو نیکسک ڭم هدشزورمآ

 اهذخف كت تتاک اذا ةضمر ةرا لا هلوارروس هتشر یزب یراق وا نکردن روند هنوق الو هدننزو
 ناصر ندرغطم یددیشز ندندازعش صرعر قتدیشوزدندیماساهدننژو رامز (نضر) یرخالا اهزعت

 | سلفاقرلواذاشرولک مر او رولکه ظفر او ولك نوت اتو تاناضتز جت دوام کر ذیهولجملرتیوم

 هدنر لک دتسایا لب وجت ن دنس هع دق ءا نا یروهشراب رع زکات دقوا گردو یهو كلن هیس ناتسضنرو هدننزو ۱

 هتشلوا تولوا قنانیمبا هدهعدقتع] برو نعام ناب دلتا هم هزکنا هنسی دلو | مقاوم دعوتی آره مش لو |

 هفوح رح دتشاادا ماتصلا نمر فیل ادنعرلبد تاب ات - و و 4

 یدنلوا قالطا نوک لب اوبوقابینراهاک ك ما تصر دذوحت اند طر ناو اهن ان قرح وانت ام |
 هنساننعمرقاف دوخاب ردلکد قنشسا هیجا مگ رک لوقوب هل دلو ندانسحءامما هد نف راض ظلام |

 ییاور سنوب و >اضمرا یعهج هروکه نابت لحاښصم کر 5ح راش رووا كعد یی با هلازاووحمن وند اکر تعجب |
 هش ءا هکلب کلب رایدلپاعنم یکم د ناضمر اب ةجركلا ءال ضع و نیک نتبا هشرذعومسم ینننانضاعر اهرزوا ۱

 بنام ناضیررهشا اولوق نکلو لاعت هما امسا نم مسا نابضترتناف ناتضسراول اوقتال اریزر دمزالكعدناضمر |

 ناتتضعر تو اکو ردنا هددهکگ ثیداحا یو قولنا فبعض یدحوب قب نکلردشلو دراو ثنیدح |

 ادرج سپ ر داوا دراو فی وتشرح هلیتاونع نالا قلا تقصو زشت تاوبا ثقلطو هنطا باوا تف |[
 هروملو هنا بس تالوا ناب انهدنلوا تناضهزوکو یرشآ نون هلتمف یهو كنار “مزا زد ر اخیدازبا ۱

 هد زو لعفت ( نطق رلا فیارطا ل واو تقبل ارخآ ی تاک او یطمر رطمو ااا لاسعبزوئلوا قاللطا

€ 

 ۱ باغ بّولالولهدعمو ةرخب افلا هاکاتسصاذا یی ساتن لاغر دتا كلا :دیضوهآهونکتیاروا
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 كليا ەلاصەدفالنوا یراهود ېدو هل رسک كەز ) ضافرالار هامراذا صور لاشودهنسابعم

 و ا ر ا قم الو بستر شا, یکم اچ ین ت ویک نا وج یس روس ود هبزودوع
 كضفر هکر وید هن رلکولب نانا سانلا ضوفرو اهیلارطنثیعارلاو اهدحو تعراذا لوالا بابلا نم اضوفرلبالا

 ودر قر یو لخ دکل تعت ضرالا ضوفراترفوقرف یا ضوفرو سالا نماضفر تبار لوفتردبعج |
 | ثدوریک نابوج (ضفار) قار فتم یا الکل نم ضوفر یعرلایف لاق رو ید راچهچراپهچربهدنکارو

 | ذیعار کاضفرو ةضفار لبا لاقیرونید یخدضفر روند ها ءودیجت)لنوا ب بسم هنبراشاب یدنک لرد هزوک

 روال لب ر مامر رر اب رکبو ندید لرکسعرسو نواغوبشازابلارفب یاراوا ھدخو
 نی ن دیزام دغم هکر ونلوا قالطا هپهقرفرب ندنس هفت اط هعیش هضق رو مه ااوکر دنج لکی هو ضذ اورا ف

 ۱ هرد یخدوب (ضاغزتسالا)رونید یضفار هدنبسن | یدنلو!یالطا هضذار هلب رابط ندنناب,تو دنا رتی سبز

 | لاقب دو ید هب هنن شهلوا لر هدیتنزو ریما (نعیفرلا) عسن !اذایداولا صفرتسا لا فی رددنسنانعمقاالوب

 کنم یاضیفر چر لاق رونید هحارزم شلریق هرابهرابوهنسانعم قرع رودنید هو ضوفرم یا صیفر یش |
 | طاف ازا) قرف نم یطصام یا لا ضاقر لاقب روند هتسیتتغاط شافوا ك هنسنزبهدننزو بارغ (ضافرا
 | هچزآ هلبناوکس كنافو هلنبتم (ضفرا ر روید هرن وج نالو اردالتو| یراقاراچ هچراپهجراپام اد هدننزو هنابج

 ۱ لجرلاقیدوبشد همدآ ندا كتو ذخا كاج ییهتندر هضبق هک تار وند هیسک نالواردیا رت یب هنسذرب

 | لدااذا سرفلا ضف  لاغیرد منسانعم كمرول اه ایصنل؟تآرغیآو ءالا نم البلق اهبفقباذ ةيرفلاف |
 | هتسنرو ششترتاذعمیلا صفرا لا بفرد نانعمقلج اض همز هج یاب روک( ضاضفرالار هظامن | مکعتسب و
 رد هنسانوم ضاضفرهدنزو لمفت /یصف لا )بهذو قرفنذا یشلا ذرا لقب ردنسانعم مک بولیغابط |

 یف كنار( کر ار رلرکح ینرابانط پودروق یز رداج هدنآ هدرا هبوب لوا و للوا بنايتردق خم آاکسب هلغما دو

 ردانسانعم كپتلراهلراهبورو رای بک اروینوست کس تاو هعهدا اه ضکر اقیردهنسانعم كدروبقاقو
 ةنسانعم كند قراداتف نوجما نوا دوخاب نکر اجوا شوفو ودعال هدهسا اذا هیاجرب سرفلا ضکر لاقب

 لا جو ضمکر (نضوکر لار دونید هن ندرك (نفکارلا) هسفن نع مفدبال یا نما شکرتالوچ برس
 مده هک ونلؤاقالطا هنا ررانک ك ضوح هلبیعف لی (یضو کا لعک امر زدند لوچ هک ونبد هنآ شر نوک
 هد شزو نم (ضکر لا ءال ام رض قلا هبناوچیا ضو ا مکارم لع اندعق لوقت ر دبا کرو زاروا
 یس اخر مکن وتلا هناضرب کراره دنن زو هانم ( هضکر راز وش انت مزا لار عبس م روند هبکسوک كچءرط وا شد
 سزف لاسقب ردوا هلا هانرو ل5ا تارو | یون یرب هل رقبا ام ادو نون د ناب تضر م متو کیا نابقچ وا

rayen oe 
 س

 ةضكرم

 | قغاو 1 ی اذا یداولا ضفز لاقی ردهنسانعم قلالوب بولچ هردو هؤاقبق طقسو هقنعرشتنااذا للا ضفر

 | ضوفرلار مستان یداولا ضفرا لقب ردهنس انهم قلالوب هک که دوام فر مع لبالا فرا لقب رددنشانهم

 | سل یزبتنیرعو زکبوبا ترج دپ ز هدعب بو دا تعیبهنبراترضح مهنع هللایمریطتزلا ىلع نی نیس ا
 | نینکیدل ابا وبد يهدیا یر نوک هی دیا ی رار ذو كني رات رض مالسل او ةولصلاهبلغ مدحا دجرلن هری اعدتسا

۱ 

 || نالوا بصنم یروصلیس كرد هلی كي* (یضغارلار لیلق یا ءاسلانم صفر ةبرقلاف لاقي روید هیوص
 | هدننزو همه (هطفرا) لیسلا هبلا,ضفرب ثبح یا یداولاضفارم هنمّرخت لیس ءاج لاقت رو شید هتبرعضوم

 ]| :یلهابلارج إن ورو دهن انعم یارو رات (ضفار لار مسکماذا یشلا صف رتل اقب ردهنسانعچ قلربقهرابهرایو
 یار ضفار نالوا عفو, هد تیبا ارضجص اهضفاردلوا ال ءا ڈیم تبط نفلعا تازا اما وبشا كرعاش مان
 : بونآ هرزواراجاغ |ینرلبا پیس او هعتما یر هبووبمهلنتخلو رایج تاذ ین هکاوازاجهکردوب تا مو عم رادهنسانعم

 | فاطر یاد ندنتلوهسو نیل لاک هک هدنراضرا نالوا هلو هلېسرا هبوبح نالوا هحودع هدنرلکدلیا لالظتسا

 ]| باربنو دراب لبنغم اذه كالجرب ضکرآ یلایحت هلوق هنمو رد هنسسانعم كعت لراه لراه هلقابا لینوکس كناکو

 ]| نویزهب یا. نوضکر مهاذا یلاحتهاوق هنمو رد هنس انهم ق چاقو لر یاهیحانج ضر وه لاقی ردلمتسم
 | هعفد هداشزو هر (فضک را ادع یاوه ضکرف لوهعملاءاتب یلعسرفلا ضکر لاقب رد هنشانعم كمتر کتلو
 | لوتئوهنم كرو هعفد یا ناطیشلا نم هضکر نه ة ضا أایف نیدحا هنمو حزاسشلالاق ردهنسانعم هکر حو

 بسی سس
 ایس n agay تی یوم

 ]| ضف ر لاشی رد هنسانعم قموقیلاوص هج زج مد هیرق (ضیفرلا) عدن یشلاب كسب ناك اذا ةضفر ة ضب
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 ولخم الهی! ةلج ةيقب ضب اراااولاقو ضرالا ف مالی الضلانودهب مدآ عمو طهاهکتالمرهونضبازا قم || دحاو هل تبناه ناق یدلوا دراو هدشرهخ وب شا هزوکه ناب كنب رنج یب هاک ضبا وبشا کرد خراش زلف |
 یوق حح اهلج هیقبو نس یدل وا باب رفظ هدنراخب ریش نبی رغو هدف هدانضم مکی نکآ الات |
 رولک صبر ی ج رونید هجاغآ شنکک یرللادو یربا هدننرو روتص (/ضو را ۱ ردبلاف قلوا یرسفت فط ۱

 | لویو روند هرز نوغوبو یریاو لهالاةربثکلایا ضوبز ةي زف لاقبروتید هی رق نوچ یو
 تین عنز میام ِرونلوا قالطا هنسهف اطهشیخ هژبا دون (تانضبازآ)هنسانعم هعساو ر هساو عرِدر رى هه وز

 هدشن زوریما ضیا مکویصتلاودادامکلع وج۴ الدب رب ةشدطاو 2رلا یا نیضبازااوتتال ه واعم |
 هغ یا نالفضیب راذه لاتش نود هنس نوت و نوبق عج هد هردندوهدنراقاب هج هلی هلرلنایوچ

 | ضاآ)رددنانزود عفو سل هک یک بروند هنهاکتیدچج ایدز هدنافوامشیرم قاب[
 9 یبد كمولط (ضيزلا) ىك رقص وتد هنکح روصا هلن رنک ك ئات (نطابزفا) روند هنالسرا هدنتشژو داش |

 ضحزا) هرعقرپعلام هيف لعجاذا ءافسلا صبر لاق ر ردهنسا نعم ق موق یتسهلوقموص ردق كح هبروا تو ردل وط

 ۳ ضحرو هلسغاذا ننثلآ بالا نم اضحر بوللا صحرا لاتا رددها هم ین اهدایتنزو نج |
 عع هضحرا لایق ردهنسانعم قمصیاب قسد و هبرسکتنهزبه (ضاخزال» روتبد هنمولظوض یکماو ةييرق ۱
 لوسفمیا ضوح مو ضیحر بو لاقی رونید هیهنسن شهاب ضوحترلاوهدانزو رسا (ضعیحا) ةو
 بّرضت هشخ یهو ضار ملا ةب و صحر لاقس روید هنیخافوطو دنخافوط تلنهبافنا سابلو ی رجب :(نضاعراا ۱
 نداتعاصعبو رونلوا قالطاهب هزا حل تعو یکه نکنو تشطرو شبد هش قديش نستا هدنفاو توقلااتمم |

 فن روید هپ هنسف كج هدیآیوت ه دنا هدستنزو هسنکم  ةتضح را زد بعلاج روداو هک |

 صوص ذج ین وما رک اضن ا هل ناسک ن اک ةیضح ا: هی اضوت ؛یشینهونضحرلاب ءا لاق لقب یکی راکید ۱

 هکن وند هر قوح لوش لوق یلعروسد هر ر ندیا روه ظ هد نیغ ی چ هدننزو ءاششح (هاضح اد هب کرب ۲

 ةژکد لنا لسغی قرعوا یم ارا قرعلا یهو ءاضجراا هنخا لاق هاواردبا لسخ نسب رد تان دوگنا نغلق |
 هکلرت هدنبقع یج ردا هدسننزو بار (ضاعزلا» ضوخرموهف لؤهجلا ءا لع مولا صحار لاتقبو ٠
 لخراا ضعترا لاقب ردهنسانعم قلوا یاوسز (یضابحرالا) ندندلاخزءااساهادتتزو نا دش 2 (ضاحترا زد |

 2 تب "عقلا ار( ضرلا» ندندبابیصصا هر ناما نفافخ ر دتدامسادشنز :زؤ هرم (هنوحنراا ۱

 | هشرحو هق داذالوالآ با بلانم اضریشلا ضر لاش زدهسانعم قانۇ توکودیکر روغلت ون ۱
 ۱ صیضراا) روند ېد دضارم زارزدنا ی آ هوهق هکرونند هيام رخ نالوا ندماصا ةدوش بولبرقح ( کدزکحنظرو ۱

 قوق د«یا ضوضرمو ضیضر شل اش روتدهتهنسن شل ۋاسا شخ خورش نژلیکود ضو تو رلاوز ةدننزو ما ۱

 هدوس بولیراقح یدرکج هدرانو هلبیعف كنارو یزنسک تيم ةر لاو هل تسک تنارو ی كوه( ةضارمل اإ
 هدقدنلوابرسولک اهکر وند هنهنسن لاوش ندو ششمو تالوک امل كوع ةنض فو "روند هب هلاخر رخ شلدلصا 0

 كقرع تضر ااهتب رشوان اانا هب شوا لک (ئآ هضم یھ لاتقب هلواردیقآرتنادندب ا : لاح هد ندنترار ارح |

 هدنسنزو رعرع (ضررآو) هلیختف كنار ,ضارمعزا) رود هی یتاقوا لرم كنار  (ضاضرزا) هعلاساف ۱
 شضیرتنراو لضارض)ا ل چىرا النل ا اغير ونا بیست نیشاطیاج هکر وند هت راهدرخ لوق یینع هتشاطلفح
 رد هضازضر یوم رونبدهبیشکن اعششو رونی دهر نمش ود هلبراشاطلقج ' نضارضزو اهر اغتصوااطاطا یا
 نالوا رد ند نک زوم نو روتشید هش را هرطةرومغپ هدرخو مدیا ةتضارضر ةارماو صارت لجر لاننف
 لات زود هلبنتا نابل ږاندنریهلیعنف کارو كەز, 7ضرالا جم زعیا ضارضر لفکلاق روش یرفص

 لات ندهنساضعم قلوارونزد کو رغآ ندنرب لشکر (شاضرالا] نر الدعافیا ضرا لر
 تضارا لاش ردهنساضعم قلوب وق یک رغوب دوس هزاتنالتتاق دوسینک یی نرو لو اطبااذآ جزا را
 !دیدشاودع !دعاذا لج را ضزا لاق رولوادض هلبالّوایاتعف هلغلوا هسنانعم لعرکسكيو تخم |

 قلرق هنبتژزو لزا زت قضرامزلا) رسک اذا هضرضعر ناب ند اا حدی هدنشزو هراز (فطرشزاز
 الا دلت هلنبتمق . /ضفرلاو) هدندنزو فخ /ضفرلا)سیسکتت ئل ضربتن ةرابعا لاق ندهنسانم
 كمرویلاضببسم «دقالنوا یا هودو» :هکرتاذا لّوالاو یناقلا تاشلا نمناضفزو اضفر هضفر لانبش )ردهتسانمم
 زود را را هود شارویلاص بیس هدقالتوا ضفرو اهاع رم ی د بت اضکرتاذا لالا قژت لاب ردهنساتنعم

۱ 

۱ 
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 وق اکر ونیدهنالوقلوشو رونید هنناجو هیجان كز هننرب ضب رو رد رقا هنلثم ع دجاناکولو كانم كفنا لشوب
 فا جازا عجزمو یو اماتاسکر ه ضدرو رارروشآندنزافلب وا ابق بوک ن دنرانار یکیا كنو دیک
 ا لکوهو ضار نالفل لاهي رد ذو اب ند مغ یاو ام یکل امو اہ رقاو لاو هناخرونیدهلحم یرلکدلبا

aR ا (ضب رلا) روبناک ضابرا یم كنظفل ضب ر هوو تونو لامو بب رقو لهانم يدل حارتسی و 
 ندنبح ات حودزلا باک نامه «داموب و هدلاح یراکدناک | بوروط یوم هدقاتی روسأید هنسپ روسرغص |

 رو تد وغ كنان و هطبسویالاذ ضب زاذهلاسش رونی د هنس هّتروا كشر هلیعص كنار. ضب را) ردلوقن+

 هات هدانعموب روناواقالطا لس هجوز كنبنکو روند هثبش نکد هرب اقلطمو سانسالایا ضب را نیتم لاقب |
 دوا هب هدلاو طب و لوف لی یدنلواقالسفا نوصکیدلیا هحاراواوبا نجوز ,رد واج هلنبتعتفو یخف كنارو |

 راکت حب رو رمذوخ ام ندنشابنعم شنکل] ضب نرل زما هیلباعاجب هلیدبس تّوخاو تونی ز روند هشادنرقرق
 د تو فرغ (تضب )وند هنتغاج كنب را هیدابولنکیت يرلکدندربمو ملطو  هنتسانعم نیعروند
 هه ( لطب لا )اروند هلک نالوا دعاقتمو مفم ندیم هدربرب بوپماربهنباو روشد هس هعطقدر زالون

 کار( هب زا) ضب رفا ةضب زو هضب ر لجر لاق روید هیسکدعافتمو قم هدنرب ندنر یخدوب هد زو
 یه اشارا اک چب اھا موب ءال ا ثیدحهنمو حراښلا لاق رونښذ: هنلتقم كموق نالوا لوم هدمعق رب هل ریسک

 گردی هعطق دیرت لوا نعي نزا ضب ره اکدیرتهنمو رو دند هیدنج هضب نو ةدسحاو ةعشیناولتقموقلتقم |
 || ضب زا زرولاوا قالطا هل یناسناتعامج سانا ضب رو ردیس هثج ناشوط نا هدنغاتبابوکن دنکلکوب
 ق وتو بوکو زبد ین هاوفمومآو یبکو نوبق هدشنزو دوعق (ضوب و) هلباه (ةضب راو) هدسنزو ضق
 "اتنا میل وف هو البلا تكر لش نالا بابلا نم اضوب رو ةضب رو اضب ر ةاشلا تب و لاسقپردهنسانعم
 ,ماتالوا *ةشاتنک ی خرط اک اسما مایا سیبظ مهراد ف ضب راف مهتتااذارماعیب هموقیا هثعبدڈو هلاسصلل

 اج نابلنازدنفنانبا لبابقم هجو یکیا یروب نم ثیدح ینعی ةرفکآرهظا نیب ك افاشحتو ت اظ ب نکل ب ||
 .کنورد ید نا هسرولوا جز شدو لالا غرافو نیما هنوکهن هدنغا شب یدنکوهآ هدقدراو هکموق نس لاصخا |]
 اوهآهدقدواو هکموقنس لاصضا ن ا هجو بنس هلو! لالا رسم هملیوا بویمروتک هشهخو هشیدناالضا |
 لقاتیولوا ظقیتمو سطم هممبوا یخدنس هنیازلزولوا شوکو مشج هفارطاو رمص تو شحتوتم نوک نیم سف |
 وص ثجارتساو نوکس ضوب ذو ضب روا .نسزولاف هرجع هرنکن س هلغلواراسفکهلنب كذارطااربز نسهیلوا |
 یو نافاز لو الا باتملا نم اضوبرو اضبر هضبر لاقي ردهنانعم كليا ال اواوياهرب را هیسکرب ||

 قاز ارجاع بولوا بانت ندقعنآ لوق ىلع كليا لوذعو ءلرتدعب نم بوناصوا ندقعنآهرانوبقیمسق ج وقو |]
 تالسزاو فنعرعوا لدنعو اهدانس ءلزتاذا ىناشلا بابلا نم اضب رز ملا نع شدکلآ ضب ر لاب ردهنسانعم ||
 تزقلاو ددر نف لع دسالا ضب رلابش ردهنساسنعم كکوج بولی زوآهرزوا یمع>یصخو هرزوا یراکبش |
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 1 ۱ تو زار سفت قلاأذا لبللا ضب ر لان رذلمعتسمهن_لاعمقجصب ندرب یس وک ا رف هصکو كراذا هنرق ىلع
 ]| ذکر یاتتخفضب رفاتلا تضبر لاب ردهنسانعم كکوج هنوکرب یمسقوهاو نویقردعونءانمهلیرمسکنار
 7 ۱ !دهاک عج« اواتسرخبهدنزافو روتید هننهردنامو منغاتب یکو نویقر دمدننزو لزم هکر دهجبكضب رم (ضبارلا)
 ]| اهاوآاذا ملا نصب زا لاب ردهنساسنعم قمروتاب هنج اپ یم یک و نوی هلیرمسکت هزم (ضابرالا) رونید
 | ةة اناذا هلها ضب را لاق رد هنسانعم قلا ماق هدهراداو تب ۇز نیس دمفن ك ابعو لها هکر و ضب رمل اف
 ۱ اهر دتشااذآ سجل تضر رالاقب رولا زنا دلندن یش وخو لهدا تعم قلوادتنم یتیم ۱ س وکر

 ۱ ندلمغتس هنسانجمقمروآ ابنورس هریک کریس بو رد شارغآ ب و زدناق خاج بیارمباپ دوس ینولط باتو

 ]| حرارته كنهضبار (هضییورا) ضورالا یلع نی دنع اواو ا ولمن نج ےھاوراذا موقل ءنالا ضب را لاش
 || ددنوچنا غلام ان رولوا دعاق ندنبلطو رج اع ندروفا اعم هکر ونلوا قالطا هبسکراتعاو تیثح یبو لفاسو
 طول امو لیق دم اعلارما ق فضمس و زا طنین | ةنعاشل ازم نمركد مالسلا هبل ع یتنلانآ ثیدتلاهنمو
 هان رومادقعوتلخ رانلوا ندشانلفاسا هدیسی رب كنعانم طارش میز قحا یا هفا تلا لج را لاق هللا لوسراب |

 هببنک هج ل وش لنت (ضعن رلا) زدن وبنریستهر زواروک نم هجو ولورهلواردبارببدنویأر هدنابلواو طالتخا
 هک ردنآرک کلم لوش ( ضب ازا اهیف ص ھال ناکا ذا ناجا ا نع ضب ر لجر لافب .هلوازمشلاقدشیاربهکر وند
 یلاخ ندزانآ ضرادحو EN هنس هلع رلکلم نالوا تعخ هلجن و زا دلوا لزانرارهدیمز هليا مالشلاهیلعمدآ
 اجت - سا

 ناق
 ےس
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 وددبنانعم كركه برص هدننزو باک (ضا یخ او) لینوکس تلواوو یخ كناخ ضو اراروناوا قالطاهفورح ||
 لاقیونسانع» قفوص هبوضیراوطرولوا یدعتم هلیفرخ ءابو هلخ.داذااضایخو اضوخ هضوخ هال ضاخ لاقي
 متطخو یلاعت لوقو نیو اغلا عنو لطابلا ضیا نيضئاخ من ضوجتانكو لاعتهوقو E غلاب اخ

 ی دنیتانتم قمر رش زات نهب رمشورداصلا ةل ماین الض چنا ئذلاواي لی ونک یااوضاخی
 تارمعلا ضاخ لاب مس وز وتو A بار النضال
 هدننات ا ناع ضوخو هک لادا نحاذا بسلا ضاخ لامب زمه نسا كلنا تاب رحم هدهنښن نیدروا یطقواممصقااذا

 كيرک ەيۈبص هدرلنوب او (ضابتخالاو نمد و )ز دید ومر هد نمارو ریه بلبل ضوخو ردیدآ ئداورب
 هدتشزو هلعافم ( ةضواخلاو او) هب ریسک قل هزه (ةضاخالا) /لخداذا' هضاتخاو ءالا ض وخ لاقت رد هسا جم

 | یزاوس هدوص هلیصتف كوم اتضاخلا) هدروااذا م ضواخو یرغل شاخ لقب دهتسانعم ققوصهیوصيزاوط

 لابش ردضواخحم یییض عج ضا ق منحت عجل ل روناوا رخت یر IE هز یرلکح هدیاروبعهدایپ و

 ها ؟قج هشت فو ولت هدر ی( قوت )۵و دیبا یه دما ما ||
 قدوسلا حدجلاکو هو ضوخلاب بارشلا شاخ لاقي رو نید حب هتل آق ج هرشراف قیلوس هک هتل وساد
 | گومد یبولما هکر وناوا قالطا دیلق لو هدننزو سبک (لصینبا) نوت هنس هنادوجما هدننزو هرم[ هبضوخا
 (شوتملا) نکند دیدجو < ثا ی ن و یھ بق یافت لوا شملکچقشراف ندپنیدو نینککرا

 هرننر ل عافت (ضوانعلا) ضو!فاکر-اا لحرلا ضخ )اخو ردهنس اتعب 59 تورا

 لادلا ل ن.صااوضو افتاذا ثنادب ی اوضواهت لاق روناواربخت ق اچ هز وبس کد هنس انف ا ی
 | هیف لاسقب نوید هکلزوعس نوغاوطذتا قردیلوا تواتنرو ناص ةن الصاد ند چ رو کړ وک تجف ( ضآ

 9 توت یر لقبا یکے وب ذم لوکس كلان نجف تللاد ضجه هدلجق ناصعنال تي ءالتماو نیس یالصأد

 :هنبنانعم كليا شتت :ییهنسنربوب اهب صغ ازا ثلاا بالا نم اضج د هلج ر نضج د لاسي ود دنا نمم لا

 تعلزاذا هلجر تضح د لاشردهنسانعع قعاق بوچروس قااو حادا الان جد لاپ دلی بم

 لیلد هدنشزو دوعق /نضوحدلا) تلازاذا سنا نعد ل | نمر نلا تيم ۰ هنساننعم قمراو هلاو ن:نشتوکو

 | تلطباذا اضوحد یا ا لاق .ربفشنم نونښاطنعم لجزا قاز رد هنسانعم قلوا لاپ تچو

 (بطیحد) ابهلطبااذا ها جا ضخ ذا لا قب رد ةلانعمم كل لا با یمحولیلد هل رسک نمه (ضاحداا

 نوجا قلح نفرح د اج دلنبتعقفو هدشنزفا یک( یجخادلا)زدیداوص زا هدندروب مغوڼب هد جزو منیچ

 ۱ رد ضاحد یعج كضحد قاز یا ضوجدو نم دناکم لانش رود هر نره هدننزو رو (یضوعبیلاو
 مه نه یا مولا هضحیدم هذه لاب ةينزونید هرب نالوا | مادقا لزمن ود زو هنظضم ةةطج كلا وب | رینیک شاد

 اد , رادآوض یکیاهدننزوربها عینیوو هاننزو فن (ضزحد)اردیدآ طول ,دزاهخهدشززو نوبص (یتاوجو

 ندشلکهشننا لغت هدنتین# مدیا ضایج چر فنتلارو زا« تنه اف ن ضار دانایی 1 فر رو شا دا غ ثا نون

FTد لانقب ردهنسانعم كل دح میک نحو تالذکروناح نیر هدشنزو  

 تیاعرودیقت هلهجو ره هلی هش هلداضو ضف فلاڈ.(نضتدلا) لسادا ثلانلا بابلانم اضخاد ی

 | هدننزو ضفر (ضفدلا) اسیابس همنخاذ| والا تبا لار اضتندمض د لانه ندهنشانعم للپا تانيا

 امدا هرسکو هخدشا هخدشانا یناشلاپابلانم اضفدمضقد ان عپ رددنسانعم قمانو ابو ربق لو نخوا
 هدننزو یضیج (یضیدلا .تطهجا عع ةفانلا تضاد لالقن ی دتلوازکد اکو دیفدازمو هدننزو ضاهنچا
 | راتسرفب هنبتخف (ضب زا) ملا ءازلا )بس صف یوبج یآ یضید ةبشم لافي ینلوارکدنکودیفدارپو
 ءاینالایا خوذملا نیر زارا یر لاقت رونید هیارج او لات ا لج ادعامنذکر ون دنزاق لوق لعروسشید

 رونلوا قالطا هشو راو هروکة نا كاساس اروند هب ونار لشو هنسو راپور وس ره شو بلقلایوس نطبلا فاموا

 ندر لوق لیع هننیا بارم سو نالا و ااو أة یا مضبا ریاعتغلا قاس لاقي روند هنلبغاو هنس هردنام یکی و,نویقو

 | نالوا یفاکیادجغو توقف هنمدآرنو نملوا قالیطا هنالوا هدنس قوب ریضوضح هراسانالوا هدنسعاشا .هقرط

 بزاقا عب نی زمصقمآ ون اک ناو كم دخوب كلها كانم یا ارا ناک ناو كضب ر كنم × لئم ا هنموب اروتید ةدوش

 كمدآر ر وب زم لغم هددسبا زا رولا رفضت هدلتمدخو تناعر بودا ت ءاندرد نره ردندنس كناقلعتسوعاسبتاو

 | رونلوا دارا هدغقوم كچم د ليذا ةا البا لمحتراحان هد دنر ارا زادباتکرح برمشم فالخردقنره خابت لها
Sayدس . :  

gen 



4 ۱ 

: 

 اطاق ی نج اڑا یسلا ا اتمت بح ماجا تدعقاذا هر لا تضخ ۱

 ]| تیاوص اور ثيل اماوو وی هزیقهیوبخولطنقرداانیسو لزوکو هزات هدتننزو هنیفس (تضب منا
 ام لات د روند زناوشن هچزآ هالتسنزو باس (ضاتضخلا )رد طول یواز النعاس نالوا
 E قخبهزا وزاو روسنید یدهضاضخ رود همدآقج او نوو للا نمزتند یا ضاع ضخ الا

 ۱ | EE نها: :دوخاب یذکو دادم |ضایضخ هاودلاقاملاش ر درا هاد لب اک

 | روشید دالرو دوز دبل قوطر ومد یرلک درک ذنوب نال تتوطو ةنساتعم ةقنخ رود هی هدالق نا شلوار
 | ناولایااضضخ یرفلاق ابنمعطا لاقی روتند هرلماسءطولرد ولرد رانتعف (ضضخلا هتسانعمرسالا لغ |[

 ۱ | ضب ا اوه صضخ اپهیلعام لاقی روسنید «رافجنوب قآ قفوا یراقدنقاط كرازرق كجوکو ماخطلا
 لاقنیرد هنگ س انعم کم هزب یرزغج ریق باران وبنا اوارکذ (ضضیضتخل) راغضلا اتشلتزا فصلا
 ۱ ا هاكاخرار زو غب ینا هکر وتش دهر :ولقازبط لوشن هد نزور ما ر تضاطا) نصت ااه زاذاءامالا

 ربع نه لايقىۋونيدەنغا تفن قد ویصوایشیراکدلباالطهیەو دزوب و هدتنزو از (ضانضطآ) واژدیا
 رونید هز ولج غآو ولوص هدننزو طبالع (ضخاض]) برش لبالا توت یقردوسا طقن هو ضا ها
 PTR هيو ودا دوچیلنراخ لوب وراجشالاو ءا از تکا ئا a eî ناکع لاتش
 و اونی نا ندننی سودا عبور تصوا نیا نسی ا ضخاضخ

 رهن لای رد ةی ردب راک دید یمبغوظ نوک هکد ولید هل نتنا ندنفرط

 ر ۲ ۳ )دلم زو كه ده (ضعصاو) هل لاته( ی هاب امت قرا نم

 ةلاچ نوا یر نەنى وقم قد وسضووص هدسننزو ارز (تضمصخا) روند ىدۇ همدار زوعم وتا ناف

 | شد تاست نا "رجاذا هوو قیوسلاو ءاتملا ضف > افر ردهتساتف»
 كا ا - هک ءال ا ضیخصح لا قزد هنسانعم قفعلاح هد تنزو زرت ( نجلا طنب يسا ا

 - "دیو اعم هتخپ ندا هنطضاخ لوقت ندهنلسانعم بد نیووب هدگنزو عات هضاعا)

 ۱ :زوذوخ أم ندیئآیانهردب رنا اعم تعسوو اف هکر وند هتخازو روضح لنکس تاافو یخ تراخ

 ذذ لای ودهنسانعمکلع روب مالم هته هتسه و دغرو هلو متو ةع د ق ىا نشغل نم ضفخ ف |
 باو و وف هنو هجفر "دض دضفجخ لاشرد 2:نم ان :قعلفاطاو نیل تراساذا احلا تاثلا نما

 را یدل نو للا نم ج لا حانج ا ضعفخا یا بولقا نموهوا ا ا EE هج زانم لذلا خان

 س ر دارها هینحالطضا نیول و صقجتو ءاشبت نم لیع هز دق و ءاشبنلت قزرا طاف یاهعفرب و طفلا نضع
 ای ۳ نا تنس یژاوآو اوویسکم هج ادای یکتا زص فخ لات ردیلباقم باور هکردهتساتتعش
 شن طوفان چنا لامى ي تم ) كالا تمافاهدرترت و هضعاذا هو وص ضفخ لات

sr pine۱۳ لاتطسا تنشف لاق الا | 

 i OES RT TSE ESA هرزوازوضحو
 :ایایسالا یفو,لدیف ریا مسا كنو نفط یلاعتوا هزاسهس ق یدال درو رهقو جر

 تردد هک ندد نکو نک سوز للعلا فا شیوا ةتغارفلاو نرالا ص

 ار روضو یا ریظلا ضفاضوه لاتفبرذکعدراتوب ینخواوهرازد ید ن کاو
 e MTD iA لفاروئواو رود
 ۱ زد هرس یر تونم "حب بیم aE E ةضفاخ ةئالق لاتقب

allée Êz E سا 

 کابوس مالمو ۳ مس دو سو ی

 ۱ ما منش ردو تشل ابتر ۋېتامىن رنو شا امر 1
 نرالا قلم میاره لا نخ (لوتت دن اند ككا ولكم ادا یشن شات كەود ۋاك وهنوه یا

 تضعتخا لای کهن ان, ىل ول تنس نیو مونا اذا ارعا لصفتخإلاق ی واتا رفا هکزل

 ادتعام نانو رج سم ےک نا باز یابی سو لنت( رب دز تالتخااذا هب ,راا |

 هفورح



 ادا نم وحی اوا ت چ جی تومور نمک لاخر بسا یار کیش دیو اک ۳
 یطج لايف ردصوصحم هئسلوایشک دوس" عیار بای ضعبلادنع اضماح ناک اذا سمابنطاو عباراو لوالا

۱ 
۱ 

 لاقت ردهنسانعم ققق واجب ورود ممه یر رم دا ۱

۰ 

 ی
۰۹۹ 

 سس

 r هو او) 5 هلنیتهف نم او) هد تتزوج (ضج ۱ )ردیدآ ك غارب هدننس » نب رح هلناهمصب هلنیتمفف (ضج) .

 یک( ضماخا) ةضوج مع ىف لاسقب رونلوا لاتا قردلوارعسا هضوجو عباراابابلا نم اتضح نيالا
 هجر صوصخج هنتعادنجب زیعونپ (ضماوخا .هدساف هرتغتمیا دأوفلا ضماج لجر لاو رونشید هیهنپن
 (ینچ موی )رد هب یفرپ هدنسا قرع هدنع رغ لحام هددنزو هحرف /هضجر رونلواقالطا هزاوص قاروش
 رد مقرنا هدتتزوآ هنیهچ (هطیجو)هدشزو هنیفس (هضیج+) ردقورعف موب رب ندب زعمان | هدننزو زج |
 یار سکر دنابنرب هدننزو نامر (ض ای اردن دید: ةاور لدرسلاتنب هضیجو راب تای باو نا

 نا ینغوارفصو هغازبسوض هدیعون یکیا نولوا قزجبآ هکر دراونعونزرولوا شۈن ىمطوهبېقت
 نیا هاب راوزاب لوض كناونسن بوبلغ» هنس هحرابزب نمو عفان هتتلع ناقوب وهنیرلت رضا شب ذی هر ناتو ۱

 ضاجو زولواینامو یناتسب و یر هکردن ابن یرلکدید یخلوقیزوق تاببنوپ ردعنام ىلج هو دروط هدنا كلی |
 (ضیمحآ) هفوج قاموهو رال ضان اکل اعز ونلوا قالطا هثلشنکنالواهدنفوچ تانواقجاغنآ الا 1

 لون وت هلیمهش لعافمجسا ( میم آ) لقاادای قلا ی نالف ان نتجج لا ودهتسا نم كازا و لمربوزآ

 ىضجلا لع یدو و پورا *یطبلا یا ضم حس2 نیل لاب فلوامح" یسلوادرغوب بوب وا هکروئلوا قالطاهدوس
 یواو یتروسکم كناح یدیا ضاوح ىلا هک واکضاسبحیجب زونلو رخت یضوح ین هک دمو عم | ۱ هوم لواوو عد كاخ ( ضوطار ریش كنيزاز ر اما ردروهشم ملکتع هلص كن هددشم تيمولراخ
 ردذوخأم ندنس ه دام هعج یا ءابلآ ضاحدوخ ان ها ارم تضاحمروب نم * داف رولکضاوحاو ید الانا هی |

 ردهنسانعم قعاضوحو هعج اذا! ضوج ضو الا ضاج لاقبدننس انعم كمر دکر یب وص رؤلو ار ذمضی ضوحبو

 هکر دک د ردضلا موزهنمر دن دنتاریعز ماندو س برعلا نوب (راقنآ ضوح)" :اضوح نخ : !اذا لجر لا ضاصت لاقي

 زامل ضوجبا تولومب ردهیاک نادرومشمو نواغف رد هتسناس اتم | تر مج ورک یسکوک هل دخلنروا هنسکوک

 (نضوطاوذ 3 رد بس هظح الم ینبدتیلوا بار * ندم“ ارغوا ایی كزمسض كش زيضلا مو زاهسیا

 نماه نی لوق ىلج يدبا هبنيش نی سا ندییقل:كنبالخح بلطل دبع نالوا مالسلا هیلع مرکآ ینادچ

 [یضوج) ندروهنشم لب درد دناسعت سود نچ واو ندلرمل ید کان اس نی سایه ويز د يل ب

 هخرراسبید كنبراجاخآ امرخ هدنزرط ضوح لوتشبهدننزو ی مم ضو - دید شوم هدنشنزو یرکس ۱
 | لاقي ردونسانعم كت دبا ضوح هسکرت (ضاوتتالا) ردیاب زشت یرلکوکخ دن هک ونید:/ینروچ کر لکدربوج |
 هنسانعم قبل وط پونکر ج ییسهزوچب دن نوا (یضد وصل .اسطوجی هنلاذسضت اف ءاسلل شوم

 کک

 رام (ضااو) ,ضیحاو) هببیتزو طی ضیا نضیا) هوحتاا نمالااذشنال ضوح انا لوعت ربط
 ۱ اضیح ضب :آر لا تضاح لا نونلوازضت قلوا ر لزا یت رک د فنان اینا مدنتفوت بز اخلی
 نالیسوصاک ا رلیدیدردذوخ دندنوپ یمه دام ضوح هززوا روك ذم هجو رل ضب ام لاس اذا: اض اجو اب ضر و

 كحراش صیحا نس تغلب لاق دو شید هغ زب س زا ن رولوا ید مسا یک ید او ارد م صاب چو هل تنا
 هنوتاخ نالوا ززا داور اوایل و اکو نامر سورا ضیجت هلو

 ی "یهضیاح رها ادا تعا نیک را تتضانخ هضناحو ردنییم هتغددلوا جن تفت

 ردم رت ءا هلتف كن | دضیطا) دنیا شب و شد یکم لا
 ثبردح هنعو حراشلالاقوتید هن رمسزاس زدمسا بنز (ةضبللا) ةبخأو .تضاحلاسس

 ز روتوطیکر وند هنس هروا تع ضریح هضیحو ضیا نم :ملسالا یهو هلدب قتعیبلاكتم

 ۱! پعماجاذا ه2 راج ضب لقب ردهنسسانغم كالا خاج ناسا هلو خو لتس ادارا ا ضخ |
 یرلکدید لذاع بویلک ن ندچراقعب بزز ؤا یناق یخ یناقبکروسنبذ هنوتاخ لوش «یهبضا حکم ا) صياف ۱

 ةضا ت یهف مرا تیطپعتسا لانه ردن دنس هعبص قلبا نالوا لوم <نلمودو دان دوی

 و جت جم

 ردیدآ كغاطر هدبفئاط هلیییصف كناعا زمو !لذالعلا!قارع نل زبانان را لیتو
 لا قب ردبعربش قالطا هک جدی كابا,تلرع ندزالد نا لضخ نوتاخت هدنسننزو لعفت /طیعلا

TS RC RE gaaدوس وه تیوب  
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 ةضح لاتش ردنقک : یسیضتار دک ناتو همردنفر دعسا یسهلک ح ایم ین

 کپی WE ۳ نیکعمولقاروتوا؛هدنتنتزورما (صيضالا)ةخل وشلل دیدشنلاو هيلع
 -یعج ردیلباقم ج وا ردفج هلوارب ولفاروتواو زودو قبا یراقبلوا عطقنم كرالح |[

 ا اب تل جت کهن ند هیودا هدننزو قع (ضضطاو) هدشنزو رفز (ضضخا
 ۱ | یهزلیفیبنه ضضحو ندیس هراضع كتان مان نالوخ رع صضح را رد یدنهضضح هنریو نزع
 ۱ هدانبم هر هرابن یکن اوب فب هزا وخو هوخو ماذا هدییغون ییابردبس هزاصع تنابنیراکدبد
 ضن جو لکو یمالطو عفان هنعاونا كفانخ یسهرغرغو هرارب ینیدقوص ثارشحو هنیراتلعروسانو
 ا یا اھ ضصضهلو ندزنکم لایصو جاصو دیفم هس دیفم هتنسرصا هناود بلک نیش هلاوتض

 ۱ سمشع توت هدننیب هربح لبا هیسداق هدننزو روبص (ضوضح) لر دیابت ندنلوب هود هکر دذآ
 ۳" لیتخزب رپ بارد رد دنبز هد زو روبصو هدانتنزو ی رویش (یضوضح ) ندیدآ تانبنر مدشنزو ففبق
 || قلقانب یموضحو .یدیاراردبا فن هباروا یژدالوا یرلکدتا زبن یخی اتم اغر اب از هی فلین هکردیمآ
 | داروو رخ كاسا باه (ةاضوضحلا) هنساعمران روثید هشنآو دعب یا توضح امهنیب لاقی رد هتسانعم
 | صضح هدن ی رد هنتسانعم هی هلنیتفف صفا: ضوضلا یا ةاضوضطا هزهام لوسقت ,رونید

 ودهن اندک دیفدارمو دزو ةضیضب ضیا ردصوصخخ هنماقمقنوبو یشیا ضضبالو |
 a ههل راد شت اض (هنض اعلا) :یند كلم ىا قضيصبو قضيضح هبلاتحرخالوقت ||

 ۳ ۱۳ 0 یی لک صحاذاهضاح لاش ردهنسانعم قمودنق هتشرن یز یر

 هدارمو ضان (ضاضتحال اراوتاضاذا اوضت ات لاسقردهنسانعم قتردنق ینلب یرب را هسک |
 :|یا یسفن تصضنح هضنح الوقت ندهنسانعم كلباراسفتحا غسل ی ؟:مدآریوشرق اە مىك

 ندا نیم تر رو صفر ضغطا ) ردیدآل دجنرب هدنبنج همانسهت هدننارت ارس هدننزو لخرفّسملباف ۱

 روکا وبجو یباغآو" هدب نعاهخ هرطو هاملااذال دال والا بابلا نهاتضفح ء لا ضةح لاقي ردهنساتنعم ۱

 و م هدلوا ی انعم هللا ن صفح “ ضیتملا) هّعطهو هانحاذا دوعلا ضفح لاش ردهنسانعم |

 ط یا موقلا تضفخ لوقت ردهنسانعم کلن لتهدوربک ت وقار یاری وئ هضفج ییعع ؟یْنلا
 لا طفح تقی رد هنس انعم قلت روق یریو ففخ یا ةنعهنلا ضفح لاقب ندهنسابنعم فرقو

 زاوطا هد شتو جوک هنرن ضفللا ضف یهو لوهعحل ءاتبلا لع انضرا تضفح لابشو |

 ۳ د نامروج لش ويذإ# رولا ضف | موج موی لثلانمو روتیدهنبابساوناسنلق هغ مت نوا |
 وآلاغ تب کلعاحو دونیدهزداچ لیقهلاهوتسو بانو :رونید هپ هود حج هنلکوب,ییانبساواو
 | ملک امارولکن طافح یهود کز رد یراقدروققحالاو .دونیذهبمودكکرا فیعضو
 ) ةعقح ةا ىا ضفحیهف انشا ف تنطفح لاقي رونید هرب ی روق كب ةدننزوا یظعم (نصنا ۱
 ویو نوا اشک توت ثواوش هکر وشاذ هوا نالوا یمن او هل زوط هلننوکیمتایمو یخ |
 لاتقب هلی باح رولکضوج یعجردهدنن هباسلم کما ادویہ اف كنم قود ضیخ هدندنع برع |

 trt RR هدننزودوع نضوجو ن

۱ 

 اینا نرم رماوت .لمانوهوض ما لیالاتخر |

 اتهام رکیآبویهلشوخ ندهسنو و ضا ثلک دا لوالا فابلا نم اض وجو اضج لبالا تضج لاق |
 : صحو هنیهتشااذ| هبتضجلوقترقهنتسادنعم كاما منشا همن شنبی هتهرک فا هاا تاطجب لوفت ۱

 تراس قىالتواتواروش رنک لهومه [ضابچالا) ردیدآ اوصر هدندروب یس هلق میت تبرق |
 ا ت ت yetê cr re ناکا لا تشجل

 :ووتننج اعطاوم فراق الت تواروش نو لاف تزهنلاو یعض جد rie چی ۱
 | كناحر زاك زف2 نج نصح ارکان را لام رونید هوا لوا روش هدشنزو فلس( ) ۷
 | رد طب و ( هضجتوتن)هوهش هبلاضمح لا لوقت نزهننساسلعم انشا توهش هاتف كااح ( ضمطا) هایم
 | دتعاسججر نان (نوبض جغ ا) روراث دخ ضخ نناشزو هنمج نذاعمو ردن دن عبا هضجب نت هللادنعو ۱
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 ۱ ۳۵: e س 1

 دی واضیا ضرح ةقان لاق رونید هبهقانناوت انقیرآ کپ ضرحو دسفو لذرا ذا لج لا رج لاتقن ردهنسانغم

  قوشد هنس هنس هژوقمو راسو هننهزو هنغاصصو هنب ناورپ نالوا «دنراک بولا ضرخو ندید هدلب رهدننعاو

 | ةتيداسف هدعمو ضن زحالا طفل اذا اضرح لج ولا ضرح لاف زو هل ابنن هم. كير شوند: نم روپا نزاو
 دندو فک (ضرطاو)(ضرا إو( تضراف ا)هتدهم دانا نالف نطرح لای رها بنت قسازفوا
 لان د روش دهیدتتنخ لول وال لضراحو نود هتسکنا وتانو هّتسخ نالوا هاتو بسا" كب بازم یک ضر |

 لیذریا ضراخ لجر لاش روند هیسکږاع تعا ی و لوز غو دسافو:لیذزو كالهلا ىلع فرمشمز

 ناونانونوکسود نابملاق یتردقهمايقهدننزو بفتک. ضردنوا :ضوبرطاو ةضورناو مىنچا انبن هلووس لا |
 نزا یخ بو ملن زو یظعم (ضّرحا) ضوپ عرب ناکا ذا حرض رح نسر لا قوت هی |
 لایق تکر رحو" نزاو |قشعلاهباذایاض رع لحر اس زونبدهمدآ ناب نوب افراز یسک ضعو | |

 (ض ضا زحالا) نونیدهناولاتنایلوا اردتفم .همابقوتکر نج ید وب هدننرو رها (یضیرطاوونخمسدآ نون فاتن |

 ضیرخاو pesni ry 1r تم

 میرم RR n IS, borin شف تا ا

 تیک زمو طاوفس ؛ساتنلا نیم و ,داسیفو ثلاذر و دراعتبا ليام لإ !اخب هرضو زانو هض مارحو .دسفو لذراذا |
 :اموزفو دنامو لید هب رک, لناح(ذضربا) ضورخ او ةو رال اوت ضارطانیبدسانضراحوه لات ردمتساتمم |
 :رقحو لوذزم(ضورحما)دلورتم داف لیذریاهضرح لر لاقب , هدننزو بنعرولکضرح یججارونید هبمنت | ۱
 | هلوق هریرقو ردکو و کرلکدید ناغوج هکرالپهساا "ناتشا ليتم (ضرطاو) هل كناح (ضرجلا) ز ۳ هبل |

 دعا نن دبع ن قابلا دنعو هن نرو صنم ندنبتجو ابو الویت ناننشالاک نوکیا يا ءاضارعن حس لات | ۱

 اش [ضا راما ر وونیف هب اه یراقدتلضا نافوچ منه مک دو تر زوم کا دای | ۱
 یان رکو هرون هرزوا ژابقو روند هسک نالوا دا قارخ| ناغوج.نوچا كمزود نشاط مل هدننزو ادا دش |
 رکاب لات روند هبوشراجنالبتاص فاغوچب(ةضا را اراقب هرز وارابق هلغمالوا قاچ ادب دانارو ید دیسک |

 عتضومو هدشنایم رع هلا ساشع ا .ندلح مان قرع تاذءدننزو بارع( ضا رح) .ضرطا قوس یا شارح |

 :دحا لنجو ر دیعسا یداو ریدوخاب عضومرب هدنناب هرقن ندعم هدننزوا قنع(ضرحوذ» رد هد رقافکم هکر دنا ۱

 دب یشک شنوایی كدلد هلغذواهابت یرارانکنپ ازوکهدننزو جا (نضرحالا) ردیذاوصزب هدنادزوب مش

 ۱ ` وصرت هدنار دید تغاطرب هدندالپ لنده: هل كند (ضرحا) هنیخر شات یا لر لقب زود |

 هیسکنالوا ینیما رلبجواه هدننزو هفرغ ( دبضرطا) یدنلوا دیجس هلغمارضوا هنیدانبف هادعم نکا ندنآ لوا |

 | .قلقربغتخو دنساف هضراعرب یب هسکر هلی رسک كن هزبه (ضارحالا) هيدا یا, نب رماقم اة بخو ھ لاقب نونید ||
 :نالفضرحا لافب »رد هند اعم تای ازو هظقدالوا نهازپ كت ەلىكر وهدسفااذا بلا هضرخ لات ردهتسانعء |

 ؛ةبنکرو دعا ذاهض رخ لافیلد هتسانعه قیرادنق هشیارب E لیعفت (شضیرهلا) ءوسدلو هلدلواذا ۱ ح

 :روصاو ضرطا ی هتعاضب لش لعجاذآ دز ضرخلاش ردهتبانعم كابارصخ هنسهلماعم ناغوج یتراخت ۱

 | رددنسانع من وروخ توپ ر« :یراقا ھاز و ضي رجالا غص ذاهبون نضج لاق رەت اخ یمن تاون کج ||
 لعىلعض راخ لاقت ردهتسانجم كیا تموادم شدا ارب هدنیزو هلعافم(ةضراحلا) هت نرط لادا تول! ض رح لاق |

 رود هراهود شاو قرلوا لوز نمر تلج هبت كناحا (نعفارط))زوتید هیادق انا نالوا سنج نیکو ۱ 7 هاب و سک ك نافو كناح( ةر باب ادقناب هب راضا ذا هضراحلامقیودهتیناتعم مان واراقهلراقواراقوموادافا اک ۱

 طور هیدن تدلداضو یتف ك ناح ( ضخ ا) لاذماوضلیزاهمیا نففازخللاقب ردلکد عوخسیدزقم
 قمزدنف بورد ر قله وشته شرار ن هننکرب هلی كا (یضیضاباو) هدشززا ی یدنخ /یضیضحاو) هلبعص لناح ۱

 | یملدیفودلغم اجاق او منم یی نیت ضحو العيد هبلخ دن لبنی

_ 

 ف 0

 3 : تس رق هب هتندم هدننزوب همام( ضا رج) دیعهایداو رب هدهبلبق هدننزو ناسارخ ۳



 رم

 3 1 رنک ETE هتعذا سوا هبلغانا ثلافل اتنابلانم انضهجرمالا نعالخ ,ضهج

 | شفلیوت قانو هلااذا هضمجالانش رد هناا كمردوباو :وضمچ قع هضیهفبا لقب ردهنیبانم
 | هدیختزو نسح ضم ار هربو تییدقو اهدلوتقلااذا قابلا تضمج الا قت ردهتساتنعم ئا مرو شو دیروا

 || ردهتساتعن للما عن امهدیسشنزو هلعافم (ذضه انا :ددضیهاحت ی زونیدهیمقان نروشود یرواپشکلیوت

 | نوت مننینزو نزمبح حب (لزهیلنا» هلعباعاذآ هضهامت لاب ردهنساسنجمكمردوباو :دچااماذا هبنچهاج لاقب
 | لند هان ضیج ضیا لدعو داحاذا ارج مچ هنع شاج لاقیرد هما تاب لودعو لب ۱

 ۳ لا الوت نلاص هد سنزو ییز (یضیط او هدننزو فوم /ضیلجا» ضاج نجم هنع ضیج
 ۱ لاتین امم هرخافپ هدو هلعافم TTT |نفیخاو یی ایم لاشا

 ۱ ياها ن دةر ت نإ واوا كا :e یا هضبحت تیوب لو دما توصو ایا

 1 | ضبحو هايلة قب یا ضب هبقلاقب ارد ون ساغم نابج یذرو وف یا ضبچ هام لا پش ند دمام ,تّوقو دوزو

 | ایل های لج را نهج لا دام كلواهد شزو نعبق(یضیخآ)رکدیساکز دفن مهسا |
 ]| بالا نماطبح هب یضیحورتولاب زص چ ل اق ند ناهه ك رول اص بوک نوجا قهدرفنط ئیشی یک ابو تاماذا |
 || ندد نسامنتلىشودىكوا RE UE ی مامی

 ۱ توصنمجو رول نماضبحو اضبح صبحو مهسلا صبح
 سس لا و f :قاوا نکا اس هرکصن دقدانیؤارادقمر لر ویو ریهنسانیم فیعض

 ۱ بام تاک یی وصتانوبقهدنزو.دوجق [ضوبم نکس ام یا یاب بال
 أ rr rar pratt ولواردهقع كمدآربو ده !نیماضوبح میکرا
 نفیچ لای زدهساسعم كلپازوهط لوم أم فالخف زکص بولوا الوم ام حالف وا رخ نی رپنکن کیا یاجوک

 ۱ هنر زط )ار اه ن ان دن اننعب لنت او فاخر نطاذآمالسخا
 كتاب لب مسک نم (ضابحالا) هفعض یا نضابح هیف لاقي رددیبانمیفعض
 ةَقواو یعساذا لجژا ضیحا لای ردهسابنعم قاق یششوکو یسو تاب یا هی تضیحا لوقت
 وص كنؤبفو هدرصا دضیهسلا صح الا ہفت رد هناا نعم كمروشود هراو زب بویمر دب
 | تانک ناغاص لا هذ نزور فا ءاما نش ےب اهن نابکز اجا لا تیر هنن اهم یاقکود
 ۱ هاب فانفروئید هناا جالخو دونیدهنتلآ تاچ هیلاغفدیرلب رآ ا نکی اا لوق عروش هنجاغآق جاغاص لإ
 ۴ ا ۷ هدنب رقملسیبند :ندعم ةدتزوریما:(ضضیخ) ردیدآ هیرفرب هان یق ماش هد شزو هول (هضوبح|
 ۱ یهو ناف ذوب ادم عمار هاتف ضریح یا هه ضا يا ندونیمانعف اخف نفيها

 || ةن دسفاذا عب ازا بابلا قم اص رح لجرلا ضرج اعقب ردهننابعه قلواهاستو دنا :یزوجشو لفع دوجاب
 | کدونیدهیسک ناوتانو هتمخنالوامابتو دساف کپ یبازم ضرحو .داسفیا ضرح هبفلاقبو هلقعوا هبهذموا

 ۱ یک دونید هپ هدنامورفوزجاعو هدناغفرد تناسضبو ضي ره دسافياض رج لر لافي ندر دص بهجت |[

 ۱ فنعو رخ یو كالهلا نلت فرمشمیا ضرخوه لاشرونید هپ هتسخ لولو او ایی الاکيا اضرح

 مدنریخال یا ضرح لجن لاقیدونید هینکيعهیکداجچ ناسلوازانجا ندنّرش هنو لومأم یریخ هن لوق لع
 اضعبو نذر ردصم یا ضالا یارب ز رذریارب يتوموا اک دمو یهججو یدربفم رانو رش فاب الو هرج یب ږالوا

 تيفصو ارونلعم رز هذ نو هنع هک هرزوا هضرحو رد هلبعص لناح هکمژزوا نابضرحو هززوا ضارچ |

 لجر لاقب روند هپسک شلال اخ بودی زا.:یندوخو ین اندک تخت دوخاب وشج .ضرحو , لبه ظح الم ۱

 ۱ ذغال يا ضرح -وه لاشنونبد هناطدج المنال وا كنج بان زاو نزیطماوا قشعلاهببصابقراصا ذا ,ضرج

 | وه عدقبالاطفاسیاابضرجبراصلاقی رونما و تنو هدانفا نانښ اى اج ەم ايق تکرحو لئاعیالواحالس
 نطرجو نوه یلعزدمبالاطقاسراصاذا عبازا بابلا نم اضزج لچ را ضرح یانقنرولواردنصمهداسنعموبو
 یو ی مع اد (AN )نر لانقبرونید هت نکو هنسیوتوک مالک و كىملا
 تفت و .اهقسواض ره نیم یا . هبالا اض زۈ نزکن حج لاعتولوف منو نوش هچذآ شلاق ابیوزا کالج

 قابساپ وه جهل رنز جا ضزج للقب چ هنسا نعم كہ بوباذواینمرمو نکو درد
 ج



۰ 
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 حس ب سس

 ۳۳ فلا لاال راضاتنا لاغر یخی املج هغلغوتهشابنمدننژو لاعتفا ضاینالا
 اولصوتسا ئا لونها لضم وقلا ينا ل اتو مملطصاتسلاذاموقلا ضاتالاقب رد هنسانعم كليا نا ضینسا
 لاق زد هننمانععقمراعا کر رک هتنیشز هلن و راربجا:(ضاضیالاو) هدشنزو رج ین

 نالوا نشارك هددت ضیا لا للا مابا هلت منك ك ناب عیب مابا] "داوساو نه ىلا ضيا
 ترد نواو حوا نواو كان وال اوق نەر ھنر انوک شب نواوترد نواوحوانواكيآره ردکعدیرانوکء و ۱

e eحراشلالار دنلکدز در اج كعد ضا مانالانتتتف اضا م غل واهرزواروب زمر دفتر  

 یشع قافلاوار مشع سمانا ىلا شتم ثلاا یهو ضنیلا مان م وص نا انما بیو هیلع ناک ٹ تدا نمو
 ا مرج [ضاب زت :ةیفوفلا ءاتلا لن مذ یدنلوا وا قالتنطآ نوید باهم هک نوتب رشعمبا رای

 هام یون رب زغآویکزکوتهلتتف(ضرغ ما »تن ضخ زهدناعنا برع ناونز هلو |
 لجل ضر لاو نیووب EARL کر کوت یشانند مضغ معهسکر رولواردضم شازیچو ۱
 عطار هکر دهتساشعم قاق :زاغوب ثویلدت و وکوت وکو تو مه لع د اهعلتااذا مبا الا تابلا نما زج هنر |

 دبزاخوب یکرکو قك هکر لبو بیک کا به نضاربالار 'نصغاذاآ هب د ضرجالاسقب رواوا ند هلو |
 ریما نقب سا )هنصا اذا هنر هضرخ الف ردهیاک ندکلیا كانهو دناو موش هکر د هنسانعم قمردروط

 ید ضب را نود ضن رجا لامل ا هنمو ولو هباک ند هضغو عو رونبد هکر کوتشروطهزاغون هدننزو

 ۍک ی ضزمرولکی ۍ درج یجب مونځ ئا هرتز لب نلاسقرونشند همدا كان هاتو موخه نصب وام

 "رد هتتسانعغ ضاورچ هدرانوب هدنشزو ظنالع (ضنارطاو) هدشزو طبخ منا ها یک
 لوک زوای لوش هدسنزو طالع الرحل ردندنت دحم ضارتطا ی هلادبع ودنذاجما هدیننزو ظبلغ ضلوحیو

 رج هانب لصفل دیش لوک یا نزم ارج لب لاسقب هو رک بورکرتوکرتوک ی زاج ال زاش دیک ویدیو
 (ضرطار اهدلوب ةفيطل یا ضارچ قان لاقب رونی دههقانندیا نینخو فطل تله روا هدننزو بارخ (یضاز رضا
 طالع (ضفا رصفارطبا هقنخاذآ لّوالا بالا نمااضرچ هنضرچ لاقي زد هنر ان اک و قعو هاننزو ضرق

 «دشتنزو صفار (طمارطا) جو لا یا ضفارج لچر لاقسرونتد هضتعش كم نیو راوک نو لیقهدنزو
 لوالا فابلا نغآاضخنالفآ ضحلاقب زدهنسانعم كع روب هل اا ذا یال وب یل اص هدننزو صع ( ضاطار دیفدارو

 متضاد لاق جهنم انعم کلم ر کس تاب و یلع لجن اذا فیت ایل غ "حج لاب قر رالف داریم دزبخنا یان هلا ضج
 ج هضوهطا) یدنلوارکذ هکر دّیفدانرمو هدنن زو صفارح ضهالا) دیش اودع ادعاذا هریغووتعبل | ۱

 رود دمدآ نالوا نیفنلا ددجو ؟یّرح» وه یورو و خس ۳و

 لات نونیدهب هننسنرباسو هنکرواهودنالوا
 -ودهاوج ین رود هنس هب وض شا یشد بر تر صخاش یا اوت نشان ۱

 رفا ضیا )طعره یاعط اهخناناو ةقان لاق روند هناویح یشید نالواهععوق كن هدننزو هعالع طاها

 نایب هند, بولوا اف یملخل وق عزا روند هب ات یرواب ودغح -و> نالوا نشود مامان هنشنزو تفتك( ضمد نطمطاورهدشنزو

 ربغنمهحور هیف منو هقلخ او طقبسلادلولاب یا صه او ضدها ث اجاق هبماشا مکر وش دهکو شود شاک
 زونلوا قالطاهدلاح عیدلواا "رطموهزات لوقلع رون د هنشع كنحاغا اوسم هدب :زو اعس (ضاهج» شیعدنآ
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 | ذف یراذپ یدلیا راکت ذفنق ن :نشوجمیزب نم مالکو دهنسا عمرش ضن رقیدلوآزبسهنکو ارعش هودناوهصغ
 ]| ةا "نت> تنفالب راما دنت هک ه :نفدلوا :E حاق قش شوحنک اتقو یدنازاتمهلس رعاسش هد یوق

 | هدقدلواغلالاجرنلبسک ابنقویدلیاعم نکا وب عش یروب نمی قیلمت هلتق ندنفوخ قوا بلاغ هندن
 زا ناچ هل هح وپ راک اجا ی دنا رخ هبلباراظا هلذوخ ندلتفنکآ بویلشب هک نالوجهرشکر امشب میان
 | قمه لتق مد و ندا اکسهک لوس روش موبلا دعب خلوا ملطهیف بز اک دز زانا تد وا واز

 | هذکدلبا لولج عناعو لاعب هنکواصوضحترب یدلباداربا یروبنم مالک شنوجهدکد ید هلبا ج

 1 نیلا نیلا ضانرحو روت دمدآ كان دص غو: موخه درن و :«دنرانزو ساتط رق لبا: هره ضا رایاو ضان زانا

 [(ضارجا) ر دف هره هدرنخا یا نهم یاو هننژو ضان رج (ضاورن )رونی هنالبتراو رونی همها

 (تعیضج) لج اذا فسا هلع ضخ لاق رد هنسانعع كلا هلج هیلملق هنرزوآ ذکر و یضیطا یشماذا

 راس :ردهنتسانمد تیبا فرار لبا یتیدلوادنقعو لوغشم تودنا هبلغ هسکو ةدنشنزو ض مص مجخا)

cenan | 



 ت

 رب هدننسهکسلوا سرافو ر دند! ۰ هبرة تزد هدنزابدرصمو یدنازاربد ید نس هکر دیسان ارس دز ۱
 هاش بو نم توحر نتاز ننو رهن دلهره زا ن چلو ردنذا كلاب اردن رغمو زدیدآ

 ۱ ' ردنادر زخدالب هکر دیدآ هدتلب رب هدنسارو بالا لابو زدند و مدرو هیواتسمون هدنزانددخو ندهبععرب
 ۱ 1 :لولسوش و ردپعما میسنلاهیفع هدذکمو دید عموم هدهقبطقو 2 هلل [هدلب مان هشلابلج ءاتضتو |

 | هننولكبش نالوا ضیا هضایو ضاب و رونلوآ قالطا هدوس هلیحتف كلاب( ضاسبلا )- ودیدآوضرت هدندروب |
 ]| ضان تا اذه هدنلیضفت لعفا كنو و داوش دضیا.ةضای مات هلن ر زقرت قالقا دکر وند
 |: ضاتیود ردلعاف م مس طی هروکه نایت كجزاسش رذبهنمنوبفوک قرملو والت لعد هم نمسارو شید
 ٍ ضررا: درو ماع خب هدتسنس هکلو دو دید راشم حرب هدنعو مضومر هد همای ضا و هنتسانعم

 1 ودیدرفم كاب نالوا؛یمنج متس میتونی رد هلتفَرندراضنا +( هضاس وس) نیت

 | هبهغلض PETES زب دب ییجب نوصعبذلوا ضاسب زون دهس هطروع شوق

 ]| یکهضیمک رونلوا قالطا هنسبلوحو ءزوخ فثشرفو یلوا قژلطاهیدیسشخو از زکه شاپ هدکنخن هکر وشنید
 ۱ دوو وب دمی EE بب طوح نالف لاقب زولوا ندەمزال یاب
 ]| هد هلبا رسک ر دذا عتضومرپ هد لح مان ap و هتزوجیا موقلا دل مچ لاق زونشاوا قالطا

 لیلا دون هنآ ةض نم نإ اع لوقت رفت روا ها یی هاشور هلزدیوک(ناسهلا ضعي  نددزنابز
 1 (رونیدهرب:ینبدرفج یرواب كتشوق هواد دلت رونلوا قاللطا هتس هطروع كنشوق هود (دلبلانضتب) ۲ هضاستیا ۱

 ]| فوقنا كرت ةدناد بیم كنشوق هود, نعي الكرت لا مانسونلا هضسب نما ئا دلم ةضس نم لذاوه لاقت هنمو |
 | هدنوتلوق لبقبو هیلمقح ین هدنسحاویاانلبلاذبتمییوه نولوقبو رذرقحو لیلذدیزا ند هطرومب یکیدعک
 ]| همدآ ناتو دّرفشن لوشو زد دا رم دطروع ینیدروط بوکیدزوک ان اد نوجا یبارخا یرواب كنشوق هود
 1 دایی و هلو داسیقناوت لوتق عجن رق یلاوقا عیجج بولوا عج هنشاب هللابقاو هجوت اک آنان هکرونلوا قالطا
 1 ةعفدورمعلا هد كنم شورح + (یقعلاهضتم) ۰ رونلوا قالتطا هنرلک دید یسالارب ندنعو زانم

 1 ةضرنهلاستیرونلوا قالطا ههو نالوا هدنتلاهدیسشو و راج ( ردنطاتضیب)رونید هب هبهطروع یییدلطروع

 | طلا هودمضو مرا هدنیش رف لمآ هلانز ردادزابز هار ر لکو مایشفین هیت «(ناستضبلا) مت راج ئاردا
 | کردی نولهوکرب ندنناول !افرخو روند هوا :ننلماوزود ییزو ضا تیاشغب غاربط هل رسک تا 1
 داعهدفاس رد هو یرهوچ ۍضف دوخهرولوا حوتفم یاب اضعب (ضینا) رد ضس ییجردیسلوالعقآ
 1 .نبادس یدیشلوا عام هنب روبعكقلخ هلفتوط لوب 2۳۹ نکس یش هقانهداهبقعر رک ی دما کنآوترجاترب ن ندنهوق

 ۲ مللس یناطی و ردیدآ آ هدانناپنرب اب سک كنا“ فوز زا زا تاتضیزدوب دا ازم ندنهالسک قب رطلا صحبلا
 ] ربیع ضیا سبا ج ناو کرو شد هاناو الهز چن رضایت ندنانسیفاو رادیدآ كخانبطزپ هدند هدندرون
 | زّولوا هدنلکش هطزوع رولوا ثداح ةدنرلاوق كانم تآهکروناوا قالبطا ةتشش هزوکرب هلییحهف كتاب "(ضیبلار

 ۱ | :قلطروع شوقو ةضببلا هئه للعامرو نعد تسرواذااضس صمت سرفل اتن تضاب قانو زیاد هد اتیو و
 لان ردلمعتشهنساننعم قلو ادنشمیکلیس | كناوهو اته ضن تقلا ادا ةحاح كلا ضان :لاق رد هنتسن انعم

 || تطقساذا یا تضاب لاقب رد هنس انعم كلكود ىر ر لف نوزوا نونوا یک علف كنتوا یدکو دشا ذا نالا ضاب
 || كندتسارکو حعاغآو ضابىلاقت هبلغاذآانالف ضاب الاه قد ناف ها تح قلوا تاغ هدافلفآهننکر و اتھ لاکن
 1 نضاب لاقب رد هنسانعم قلوا قم هدرتوهثل تبهذاذادوعلا ضاب لاقب ردهنسانعم لمس نولیکع یی وطر

 ۱ (یضوببلاو) (نعیالا) زط رسا ضان لاق ندلعتسه هنساذعم قعرادغا رول تولب و .هن ءاقااذا ناکلات
 || لک ك زمه (دضابالا) هدنرانزو لسمو بتکرولک ضب و ضد یجب كصوم رو شید هضوان طیجلطروم
 هنساتتنعم للکودیزازلف لنئوا یادکهدرانزوب (ضیبتلاو)

 ۱ املاصنتبطقساذاتضیو یع 1 تّضاىا لاق رد

 ءالعاذا ءاقتسلا ضب لاقت ردا هن ساغم قمردل وطو هد وسد ثلا طب لاش ردهنسانعم قفراغاصتستو

 هکر ونید هوا لوشهدننزو هلبضم (ةضیبملا) اهغ فانی قلا ضيب لاق رولوا دض هلغلوا هنسانعم قلاش وب و
 ةضببمو ودب اض كنو دوس هکه تن ناضیبلا تدلواذا ةض بم آر ها اتش هلوا رژوغوط دالواول هرهخ ضان
 هدننزو هند (ةضنسملا)] ارات وا كر هیدالابح یدنساوالالح اي اذن ری درک دعما کندن هبرغلاعفطا
 یدیا رار ک سال طب نوچما.تفلان هانی ما هایس یغ هر دوشم ندهیسابع یافلخب هکر دهقرفز نده ون |
 تو سست ست

۳۹ 

 ضاسالا



۰ 

 تست ۳۹
 تسمه سس تست

  perهضعبو .شووخبات ةرشکو یافض موعضو طب بل لاب زولوا صو بیسن قو بی کس ارم |
Esa هلیرمسک همه( ضامیب الا ) ضوعبل رنک ې انهض ضرا لاقب رولوا فیصو هرب قوج یکم یږویس ۱ 

 | ناغروصوا هلسیمط كنا بمون شور سرخ موم ضعب الاقي رد نسا بعم قلیوا یلکنپس
  1ضضعب ناب رغلا لاین د ندهنسانینط«قعشوا دن یر هدا زو جرج دن (ضضجتلا ) )ندبدا ا كج وبر هیش هنکچیوب ¦

 | هدننزو چت.( !ضمتلا) رد هننیاسعم قلق ەراي هراپ و کو لوبا هنیسنرب ا( صبح تلا). اضعب اجب لوا یا

 | ی هنر هلن وکم کب هم نیضو یم کاب سهبار اف اچ یا ضعبتف هتضعب لوقت! نییعوالطم
 هروگه نایب هدزناصنب كملوف | ميما“ دضوهو نسخیلال ها نوھ لاو دم نح هکر وتید هک چو |

 سفن هيهنسن نالوا هيف بوغ رم تب هک هنن ن دنرا نف ند فن كنف ند هنس نالوادنعب بورن ضف |
 هضفب ھند لاغپ ردهنسانعم صغ تد نته ددنزو :ار فک یاتضخلاو) EA فلاب ةضخللا# ردنرابع ث دنیا نما

 | نصعیو ضغب و لجرلا ضغب لاق د هبسانعم قلو اردا صخب هد زو ةمارك( ةا ا) غیا: دشیا ءاتضغب و

 سعن اربد لج ضغب هدنماقماعددپ هیسکر راب رعو اضیغب :زاصاذا عبارلاو لوالاو سعا ا بابلا نم هضاتغب
 راربداتیع لودعب غب واڪ لا هیات هدنتقومافدو نوساز دعامو روااکس نت تب یکی اکیا
 نالوا یضوغبم انا دشزوک_تکتعشدوونوبلابا.نشوپکزوکهلبوادیف كنەسك نالوا تابونحم اسم یلدا ج 1

 یذوروق رهلوا ید هدنناونه نشرب و هب اندلوا ناهروکب ذم ٠ دامو نوبیا عظموهتاکمروکن مک, | ۱

 بچ هاکب لوا نعي ی هضغب ااج لوقتز دنا هسابق,هلغلوا:نایثناب لاسعفا ردن ل عف (هضخب | ام) رب هی در تغ) ۱

 بک كانم کک نزد ا هتطغیاامو رواوا میت لو تیر رد جات ۱
 ۳ نم دارمرابخا ید ارزشی میام ۱

 ا E har SER هر ane EAE N از گیتا |
 | دمت كچ دی ضخب هن رب یی ؛زو لعاتفت, .(صعاتنلا) هحل دضهضغب لاقت نوابن ول یا

 ۳ بی دطیلا ضفبت لاق زد هنسانعم كمروتسوكض غب هدننزولعفت (ضقبتلا) اوت ات دض اوضغادبت لاق |
 | اً صو ضب ناكل اب ضان لاقي ندهنسانع» كلتا !تمافا یاد هدلحر هلا وکسآ ولوو یضفللنا :مضوبلا] |

 زدهنسانخم كلبا ای لاججو نسح+بودیکهکآنانواربعت دین نم فک تو هره كن هشكر و ملو هن ءاقااذا

 لوقت رد هن لسانه كمر و تلم لينوكس كناهو یف لاج  (نضلا) فلکدعب اة محو نسحناذا جزا :ضان لاق
 ضا لوقت ندهتنمانتعم نضهب لیسسکم كندرمه (ضاسپالا) حدف يا نلاثلا بابلانم اضوملمالا نیضوم

 ايم ئالبا الاب روند ین هیواد قیر ردزکآ ی و نا ضب جم

 ینا وکرب روا قالط هشموکو روناوا يالطالق او راد میت بک یش نتا نم
 | ضیا لجر لقب زونلوقالطاهمدآ هک ابواب سەك یتومانو ضرع ضیاوزدعقاو « لس شاخ كاباشکپلک

 مد هنرتساک اتیا دمو ردندآ لنجرب + هد ور دیدآ بخیر دن مانجرع هدننیبنیمرح اوت ضرعلا قنلایا

 هلیضانا توردو تلا ا ندتسابع یایفلخ یدیادودعمنداندتنساج ردیعسا هل ار صقر یسهدرکا ات

 كنیمانساو ناسا روپ نمیاریس سافت اكان زاهد هکر دن دنا القنا بیا رغ ید لبا: اش یار مان جات هاد داب
 هتد 6 ناینضیالار یدلبا باخ چتسا ندبلقت هزوکو نهفرلخ لغم وا انب یراهفرشكموقرم يازبس هل امنا

 هیوص هلبا یادی دوخ اب هر يوب هبكنتادوخ اب ه هاش لبا ےھت .دوخاب هدوش مایا رش لوقلع هذوش هاو ليسه

 باشلاو صفا تاضیالا ةأر عمچاو نینلاوم الا نیضییلا الا یرتشنالساسیالاق حراشلالاق نونلوا قالطا
 توم (ضنالاتولا) ناموب وا !نارهشیاناضیناذم هدایای لوقت ردکعد نوک یادوخابیآ یکیاناضیلأو

 یبناوا کد هدنس داغ ضبا (ضیابل) رون لوا قالطا هنالوا هلا لتقرټسا توش هک تن روناوا قالطا همای
 قالطا هیادغب و ةبهادلا ئا ,ءاضیسلا هشاصا لاقي هلبقف ط لاقت رونا و ا قالطا هبقیهاذو تفآ (ءاضیسلا

 هانضبن ما هک هتن ونلوا قالطا یورو رون لوا قالطا هیهبارخ نضراوونیذ هټس هزات كنس هب آر بشغیپ وروئلوا
 ,نیهللادیعفد هرمص) و ردنیچما نیسرف. :كندسک مانس اتعنبنعقو روتیداهنغآ داتصو زدهیعس مبدل روسدندیتتد

 )اوست



E E 7اهن هدشنزو لغفت ل قم ترا لار شا هر انزال تسر نقی خ نوا نالا ر  ETT NS SPR۴ لجولا ضرت و و  
 SRA ورا ردهنسانعم بلآ هج زا هحزآ |
 و را نماذ نالفنالف, ضرزت لا تت ددسا فن كلما شرعت هلکنآ واوا لئانفناسخباو
 هنا قرەلواكزانو هجا یسب رد بولوا مرو ت یکه دولان یس هدوکه بس هدش دلداضو خف نان« حرص نج لا
 ر اب یر اانا ی محلا ا ةا راجو چر مالغا لاقیومعضم یتومزوئرد |
 ملات نوت اج نیز نمکژاو نر هرز هدنزو هلا غف مایا او منت هیفس ۳ وب نفیطب و ضوضب نولوارلصم [یضیواض الا "هشبواتطب بالش لوقت وند |
 جا و :ءامریسپ یا هضیضا ءافسلا ىا لاقى رۇت د هو جزا توو" ریا هام باعا ناب ۱
 ,ELS دلم مچو تیکلم ك مسکو لبلقرط میا "ضب طال ماعلا مقوا لاضازوند ۲ ولی |

 | 2 یوم رک و و و

 ۱ 7 3 هام ارم سوز تو شی زوئ وق رم ۳ فا ۱
 ره یی له یا لامل ا هنو البلقالیلق لاا ذا قاتلا بابل انماط و اضوضب وتا ضب |
 ظعاادا هل ضب لا فی ردهنساشعملمزب و هلسنزآورلوا !ناسحن او صفار ر هز ید نالوا دنع هبات رخ |
 مرم ۰ (ضاضبالا) رخال ان لاهکرحاذا دوما راتو ضب لاب ق رد هنساتەم ثادیو نزد هزاتتو البلف |
 ا اجرا هلن فا زا ص + ا: الیلق اط عااد: صبا لابق ردهتساتعم تاهرتو هنسناه>زآ جد وهلا تھک |

 1 ارم هک نالوا بلطةنسندیدکیسکا "لصبلا)لیلق ءام ئا: شب وفا لاس ةن وش |
 0 E رج کیس هنسانغم قمروهنغامط یل ددو ااش رب یر یاخا دود هلنتراشلاتوبعاحل |
 املا اب ارل وارد هیانعن بون سد مو ضییو قضم اک هت نوا ل طاح لک لاب هلغ مالو ا یطق یر |
 هراننم هدتزو بانج (ضاص اه ۱ رجفة اطا نع لأنا ناوهو اضمو ات اضبو 1 اضمالاکلها إ

 || صباضب لحرا لاتقن روتبی هددآ دنمزو زو یوق هدننزو مبالغ /ضیاضبلا) اکیا اتهام تاک الوقت رویم
 شمال تبلت قو دادن زن شیت یو
 تلتف )لور دهنه انعم كلمات قلدنا ودار قغ نشت یدک لس زار ط فاو عبانلسح  ههذآز تیک
 0 لا مناص انسا یا ملات عن ىد هنسانینعم تل ا لاضتتتسایم رکبو هلامتدمسا ایل
 ولطف ها روا لکی ذج )اه صبت لوقت دفنت انعم قلی شش خج مدار هلنزو جفت
 j نسی الاغ لباق هتفطننسا ذهنم یخ تضئض لوقت نہ هر اخ كلما افیتسا هل اب هتلجهنتنچ
 ۲ 2. ژواک ضاعن یعججدرو تنبدهبهژادریو هو نجرب عب هیمفناطر نفره بوک كندو یف
 | تا اتم رد تقام راو زخاد تیلور دن ینهنخپ
 | وإ و شنا ر ابد لبا لانتسا اف یس هک ضب هدنرباکیدنک یخ او وبر کبد ناحوباو ودللاناوحخد

 2 هو ام قلم آور نسا فانتزی ع ر ازار نم و ردیشاب نادیز ع

 | توخي لوا ةر تەن هکبمیروی بت لا شو ضومل هافانا اطبخ لو ها ا
 | نوک الامینا ضوعباا خم فلک تب رعلا ل ولفت هنمو قالا یا وضو ةردک ضزا اب .ردضوعب ین م
 | تو هف مد ا) لدا وص زب هدندر وشاب هوز و دل فیلک سن ننابلوالوسخا نکا

 شوم و



 ۱ aT رضا بودا تز یوم نیم
 | قغ ردنلتفو تامردنلکاو لا مار ابهام قانع رد || قمردتارغآو كلبا رغ یی منسنرب و هذ هو هب ذشاذا مالکلا نضال اتن رد نسا نجم قمل پ نب
 | تبوقینیاوف پیر توخ سحر بزم نو بتا ایوب خام

 وی سا هو و صد ديف للا

OTP SPOT LTE 
۰ E سو و هراس له کر سه 

 ۱ مر یو تنه یی او گه روید هكا |
 ۱ ام نخی مدتها دا کت لب یا لول بابان ماتتا ضا

eج4  aدنس هوپ ینوق هودو هریک اذایشلا ضا لاق ودهن  | 
 یانعج e بتا ین ید ماست تا لادن

 ی و fS روت حوت شو سا
 ةقان لا قی رونی دهنهقان نیا باوطضاو دایرفو هلان هلغوط یبسپ ر ویو ر دام یاهیلا نضام

iusنی بویلباتالایم و  
 ]یی نم ايب ماذا میل بابلا نم اولا لیچرلا یشععا لاقي ردها تس قلو راوفوب طه ی

EE ۱هل رر دوسان كوس قس ريف بنودییاص ةا مك دوصقح نال نالوا مهم مدن  

 | يص یټ ملا یفیرو نی یزانات شمالول فت زی نیلا دیبا ید اذا لا
 ۱ دما نصیب تنخا لوعت نون, د ھتسمات و توبهرتد افسر غیا ہد ور غا هلیتمققروف-

 ۱ هزار را دبی شن سد یا اشرف مشو
 | نیش (ضاتیاضیاراصاذا مالنا بال نیتضان ملا قنا اط ددنيا نەم ۇاوا ناخ

 خك مره (ضبإلا) هجي ملاذ ااا للا نزل اعب رد هنتسانع قود ورندا
 | یکلوا هنسنرب و داعاذااضیا ضینی بلاو ضان اقیزد هنب انعم كلش ازازک ترب بون دوراک ا لوکس كابو

 | لاتب رد هنشانعج كلنا عوچرو دا ىا ابن عر فعلا ضا لاقی ردهنپ انعم قوا هنسفیرض هل کیدندنلاح |
TTTضیا كا لەختە انعف تدوع هوزواروک وصال مایا  |[ 

 هلیسقالعتب راقم وراظتا ی اعم هدمت ر دکغد یدلنبازارکسلتدوغ یشیا یکی دلشیاهکم اسوا
 :ناصاذادا ذك ضا لاقپ یدنلوا لامتسا هنسانعم راص نالواصقات لعف بولوازاعتسه هنب ۱ 9

 :نولکضضارب یوهچار وید هه هچزآ هدیسنزوتضزق-(ضربلا] ةهحولا ءابلا ! لتپ اھ ذ یک د اک
 ضزبوءا لا نم ل يلق یا ضرالا قص وإ ىف قب اع لاسقب ر ولك ضاراو ضو رو نیک العا
 والا تالا نم اضرب نیعلا نم ءانلاض رب لاقي زذ هن انعم قعچ هصز ند همن جوص دولوا زدم
 ینانمعایا یناثلاو ل والا با بیلا نماضر هلام نم ل ضر لوقتردهنسانعم كمي و هنسهجزاو :لیلفوهو جزا |

 دوو مو هلام نمقب لاغیاروتید هلبش هجزآ ید وب هدننزو بارغ (ضاربلار الی 5: م
 بک لووش د [ضوربلا) ضرب نه ضزالاقبرددنسانعم قمقچ هچزآندراکیروص دوب هذن ۱
 ۱ رقتفمیا ضو رم لجو لاسقب لوا شللقاونبویاتخم یسیمنکن دا ط عو لب اقا
 DIET داسفاو لک !هدوهب یلامبب : سم (ضرذاو) هدننزو داش
 فز طول ا) دلی لب كاع لات هکر دف یبت نا ضارو هد وا لکلک ابتاکذضرو ضار

1 

4 ° 



aer 

 trt دصفالب هلغلوا باصم ندنسهفنابط رب دوحاب ندضرا لها هکر وند همدآ لوشو ۱

 | ,تضرا لاقت رد هتسانعم قم رضب بوزآ هراب هلت ?E) (ضرالا) باښخالا لک ی هر ود ىھق ذضرالانع سوا

 || .رظنتوخو صاخ ہک رونيد هرب لوش (ةض درالا:ضرالا) فضب را تناک اذا ہما پایسلا نم ةضارا شرالا
 لیمو یرسک كنزي (ةضرالا)رلا هداج نحال ةه ا ةضي را ضرا لاعب لوا تدنمو واریخو

r 1۱۹۱  

 ا بم رول يطا یاس init TTS نەي ديب رهو د هد نسننزو باک اال A اذا ىلا

 کرد كزربطو ,هدقآیا ضاباو هدضءلارتعبلعسر ه دش لبخوهو ضابةنالا طرف نم ضابالا هب اک لاقتهنمو
 ادیان هکر هبج داخ جحا ضابا نی دبعردندایسا ضاباو ردقج هلوارط كوس نالوا هدنزون جا زید
 Slit هدانز ندنآردیذآ هیرقزرب هد هماع هدننزو بارغ (نضابا)ردرابسشتماک آ ییهفئثادط حراوخ

 و لاشرونید منی نوب چار د هد تنزو سالح (ضب الا درد شما روک لحرب
 ۱ اوان نيام هلیعص كەز ضیالا)ردقچهلوا یا ینلوق و هکرونید هنیز زو عا كنكسرد كن هود زبعبلا

 | هراغاط لجوکه صتر لبا قم هب ەبقع مان ۳ ره ةه كلەزہهھ /ضنانالا) رولک ضانا ییججروند هنامزورهدو

 n ضبا لاقي رد هنس اوت كل زول ر ىراكديذ أنت هدقلب واتوب هلنبتخف ضبالا , رونلوا قالطا
 : 5 هدندروب یس هلیبق یطدوخاد ربنعلب هدنب رف هدم هل الث تاکرح كنهزمه (هضبا) ضبفتاذا عبارلا بابل ا نم

 ۱ ETS روم ةعزملاد دشا, ضوا سرف لاقت روند هَ كياحو تسج كهدننزو روص (ینولا) دید

 کباب روب از کس توی رول زود لغو ا شلزون یرمط اینک ایوکر ونلوا قالطاهیدعرق هلرس هیت لعاف عن

 او نیل هناوق ییسیکلیب هی پیاروک ذم یرلکدید ضابهلسهینب لعاف مسا (ضتاستلا) یدنلوا با
 أ دنا قاغا ییفود هدننزو لعفت (ضتاستا) ضانالاب لونا تاته رعب لاسروشد

 أ یو (ضورالا) .وهضتابتف ضابالاب هتددسش اذارععبلا تضب ات لوقت نوساوا مزال هنساسنعم ق قفلعو

 ع وغص یدرقمر ند دعب لوق لمع رد سنج مماو ثوم هنسا نعم نیمز روند هر هلسن وکس نارو یف
 E | هلنوکس كنارو یخ 29 كنوز زن هولکتاضرا یچبردعومصرخ نکن ریکعدهضرا .یفنفخم یل

 ی سابق ول یر ی لاو لها زولکضارآو هلنبتقف رولک نوضراو هلم ڭم

 | رووا قالسطاهیفسن عا شاو نج ارهو زونلواقالیطا هتسیغابشا كنبزراقاءا كنمەقراوط ضراو زدیعچج
 ا اس زونبدهغلصرصو هک عکنسو ماكا یا نضرالاهنخآ لقب ووضدهنتلعماکدو

 ۳ و حدق دارو هدعرو هضعن یا ضرایب ما ضرالا تلزازا اع هلا ینحرنسابع نبا لوق نمو حر اشا لاق

 | ا )رفا رره نرم , (جنضرا) یکی زلکدید كل ماالرلرید ال ضر اال تمنوا تشدو

 :al فوم (ضزالا نیآ)تیارغیا ضرانیاوه لابقن رد هک دکعدرابدلابپ رغ

 ای امو واب نارا یر ای رولواردص+یظل ضراوردلوک ًانورولوا هدنزرطجاسض
 :دجسواذا ضرالا تضرا لوقت :زدهنیانعمقلیو ولراحیرب و الکل اهیفزمک ذا ل والا بابل ایم التضزا
 | وهف لوهعا ءا لع چرا ضرا لایق رو تد دمدآ شارغوا هنتلع ماکز (ضو (ضوزأملا)

 رع ناو ضرالالهانم لبخ هبراصاذا ضو یا ااخ لاق دلو ارو دبا تکرخن

 1 ۳ هچاغآ شع یدروق جاغآ ضور او ردظلغیس ديس لر لاو هداروب هزوکه ناب لح اش

 ۱ | وه لاقیرونبد هنیدروق جاغآ هدینزو هر (هضرالا) ةضورأم ةسخ لام وهضزالا هتلکا اا ضورام شخ

 | ةا تضرأتسا لا فيرد هنس انهم ضرا ضارتسالا) تبدییفو تلعتاذا عبارا باپلانم ایضرا هجنرقل
 تضرا لامپ رد هن نس انعم قلوایهوج هر ۰ بو راض زم وجو تمنمرپ هدشزو همارک,(فضمارالآ) تضرا خب هک

 ۳۳ دم كنم (ضر ل اربتکم لک یهضراوهضرا انار لوقترو شید هراج فوج هد زو هبنع(هضرالاو)
 (ضصی رالآ)یهردجا یا )رو لابی رونلوا ربعت هلا هدر لپ هکر دلع نسم هنس انعم بستن او یقیلا هلبف

 اف لای ردكم د زوم ضي را صعبلادنعو ضی را طب رع یش لابش رولوا عا تا هننضفا ضرع
 عساوو نصب سع كپ هديننزو + باک (نضارالا) زدیم ا يداورپ دوج اب هدلب ر ضن رب لوق ىلع ضب راو نیسیا
 ابقو قزبا لوهه نډنب وت هود دوخاب ندنکوب نوبقو عاسو ضارع یا ضارا ئش لاق روناوا قالطا هپ هنس
 هک زا یا لا هضرا لا پی رد هشناسنعم قمارغوا هنتلع ماکز هلبرمسک كن همه (ضارالا)روسنید هب هعشود
 ضرالا اکیا( الف نا لایقپ ندهتسادعم لب !یلطر ولتوارایستودالنواینراتوا عو درب (ضیر تل

aaaےس تست  
 هداتراق
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 ۱ نلیمصلل صام لاق ردهساتتعم كوك هلطارفا دو هدشنزو لاعفنا ساسبال) ةعب رسلا هيشملا ىا ۱

 ودهنسانعم قمار غو اهننلع لک روق هسکر و هنسانعهدود روشید هرغچتروق هد رخ هلنیتاف (صزبلا) هیقغلاباذ 1

 دین یک روف هدنسهدوک كمدارب (نصب رهنلا) هدلج فصحاذا مبارلا بالا نم اصرهلجر اره لاعب | ۱

 هام هروبزم هدام لوق یبع اعصح هر لعتشااذا لجرلا صره لاقي رد هنسا نم قلو قسلوط بونا هلغلوا | ۱

 هلت سک دارو كاا (ةناصتراھلا)رونيد هرب ینیدروط بولیکریاوص هدسننزو هيفس (فصب رهلا) رديلبا هج |

 لاسش رد هنسانعم كع روب یدروق جاغآ هدسننزو هحرحد (ةصنرهلا) هتتساننفم هفرس روند هنیدروف جاغآ |

 بونصب هلقاا ییهنسن فوج هلیدیدشن لداصو یعفلناسه (صهلا)تشماذارصلا ق دناتصت رهلاتصدره |
 دلانا (ضوص ممل او) (یصیصملا) هخبدشفثطواذا لوالابابلا نم اصه ىلا صه لاقبردەنسا شەم قماقوا ۱
 !مصیصب یا راثلا صیصهلاتش ردهنسانعم قماردلت صیصهو روندهبهنسن فوم شلدافواو شرف یواوا أ

 ۲صا لار ردنابیش تيش یسدلا او ردشادن رقكبمکن نرم هکر د یول نبعک نا هدننزو رب ز (صیصه ۱
 نینیعلا قاربلايا صاسهصه لجر لام روشد دمذآ ندیاناعل عل بول ادلراب کلا یرازوکلیمصف كنا م

 رود ةهنالسراوهناسنا نالوا دنمروزو یوق هدننزولحالحت (صهاضهلاو) هدبنزو دفده ؛(صهصمهلا
 نطبربو ردنط هکر ر دیا دییفن هم ښسک ك ناه نیئدحم ر دن دنت کرد لهاکن ا١د زو تابع (ناصم
 0 زا ص صه لا قن زد هنسانعم قمنا دلزابترازوکن اوبحاد مدآرب (صیصوتلاژ ردیمقل كعك ماع نالوا یزد
 تاللیقتا لاص هنمو رونلوا قالسطا هش زوک كناوبح یرلکددلیفهدننزو هصاخ(هصابهلا) هینیعقرباذا

 هاو هاتون ار تصاخ هیس هی لعافجسا (تصهصملا) هضاخ ,لیقلا نیعلعف هصاهلاام

 | قهنسنو هدنزو هلرز ( ةضمضهلا) دهصصلتلا الا نویع للا لتفصیصهلاام كللیقاذاهنمو روئلوا قالطا

 (صما) روښد همدآ رودوب هدننزو رفنصع (ضعنلهلا) هزغاذا هصهصه لاش ردهنسانعم قمتها لا

 بوكو چ هننسوا بوقی یمدآربو هلکااذا لوالا بابلا نم اصمه هج ضعه لاقب ردهنسانعم كتا هدننزو سما
 ردقدارم هدینایانعم هلا صمه ( ضاتهالا) هلتفوهالعو هعرط اذا | االف صمهلابعت ردهنسانعم تاب لدق

 | همدا نالوا لییدنفص تباغب یلکوکهلتسانموب دلوعفم ندینا یانعع (نصوم) هصنه نع انالف ص وها لات

 رتکوربق>و فبعض هدننزو جرز (صبننهلا) هوغضم یاد ونلا صوملحر لاق روئلوا قالطا داول وی |
 لاقب روتید همدا ولنراق وین هدشنزونشنق (ضتهلآ) "یدر رفح فیعطیا صنه لجر لا روتیدهتسک
 لحنرا صبه لا ةن ردهنساتینعم لوک جاك هدننزو هحرحد (ةضزهلا) نطبلا لا یظعلا یا صضنه لجر

 :اصبهصیهم یشلا صاه لاق ردهنساسنعم كار روز هن هنسدزت هدتشزو طخ (ضیهلا) اینخكعضاذا

 قم هنعاصو قدر ەچ یعست شوقو اهق داذا هتنعصاه لا رد هنس اتهم كا تسکشیتویب قاهدا رو هبفنجاذا
 كصيهم لبق ي لمع (صيامملاورؤنلوا قالتطا هنسحت كشوق صیه هم یمراذاربطلا صاهلافی رد هتسانعم

 لیعفت ضیصبتلااتیلا لننتصف هتسانعمربطلاحاتسمزونید هات :قج هرعج سوقردهدننزو دعتنکر دیعجخ

 ردهنسانعم كلی اراظا نراتاننریو نصصحاذآ ورا صصد لاش رد هتسانعم قجنانترازوک«یکینا لر وک دننزو

 جت اذا تاشلاتصصب لاس ردهنسانعم قم جا ننراکچزاجماو تابنو اشنا تولاذا ضرالا تص طو كاش

 كنونو یضفكلا (صنیلا) مع لجاذا مولا وق نشست نایت نه كلبا م وجهو هلجا هرزوا ن دوونلا

 .داتصو نسف لواوو كنا ويلار ر دویم یسیز دوخا رد ولعف ندتظف) صن رويدا هبیپ رک لد

 نوزوا ندمسگ 1یرادانو ردیعسا شوقر ندحراوح صوصحهن راتدقارع هل سف دش كلامو یسک تاهددلنم

 داد" تر نوع داصل از ردندنع ون ناغط هرق> هکر دشوف,ی رد لوق لع روو تن ك بتم جدی

 ۱ هر لت نمف و۴ چ جلا راضلا بار
 هنسه> هرق ثوکو ىشەك نوعا قملاف یرقو یا كود EE كاب و یتف :كنهزلمه " ۳ 4

 هدیمفنرت حت هدنضعلا هدب تستر دشاذا ناشلا تاتسلانم اتضبارخ,لا ضنا لاقب ردهنشاشعم قلخببوکح | ۸ 7

 باصااذآ هضبا لاق کانی قمزوا هرمط یکی دید ابا هدتغابا كناویخ ابكت هشکربو ضرالا نم |
 كنو ربط یراکدید ست هددطاق ضااو یهتنا ردندتلیف دخل نت قزع هکربد حراتش هضانا قره

 | ذیشاسلا ضنا لاش ۇشا فنا قلف ترسم بویاغب ناودویتاومو قق اذا هان صا لات رانا

 ضا لاقي ردهتشانعم كما تکر خو نکساذا ئىشلا ضنا لاتق زاد ةنسانعق قلوا نکاس نه الخخاذا
Car 

 و رسوم



 و

 و یادی وم یا ی اما

 ت ما هما تب اه نم دالا هنمو رد هتنانعنعها قی ی هسفپ هادو زو فن و دید |

A 

 ا زریق کودرباقف جوک وش (صواصول]) تصوصو نعه را تضج تلاقي دەنا نعمت |
 :نزو صقن (صقولا) روند هرلشا بطولرپ نالوا هدرز كبو برص و ردصاوصو یدرفمرروتتوط |
 ازاین اهر قانا للا نن اضفو منع مقولات او پن اطح
 : DERE HARRIE داهتلجار هب تصقو لاقع و تیزیسکن اذ!قنعلا
 اھي ساند كیا مزخ یراق ربظو یراشاتط نکرد ر کسو نکر دیک توقو روز یم تبآ
 6 ۱ او بیع یا صقو ام لا قندی تینبت بیعواهق دا ذاکر الا

 :ندکلملنا مج بهلیا راسعصا, هرتح ال تظصانویضورعو هصقنااذا

 TERNS لجرزا صقو لاستپ ن وشد همدآ شازپق قوس :صوفول

 دعسقتا وپاردندپماسا هدتنزو دا دش(صاق (صاع و)ددیآ منو هی ورد هدنپ موس خزموذ ۱
 7۷ ددبع نب صاق و رددیارفرب هدقارعذاوس هه نوع واز دردی رش تیهو بكلام
 2 ین | عفو لاقي رد ةنساتمنعم قلیو|هضق وپ مدار هلن (صقولا) ر دوستم
 ۱2 نونیدهن رافربقاغآ هدر صقوو هقنعرمصقاذا
 الواو تعود هغدن ص نم نون دهنام نننضیف یک هکرولودرفس ندنلنفل صافواو نادنمل
 ۹ چپ اون هست کبود اچوو دویقرب وكن نود شیب
 ۹ ۱ لامف هف دنصلا ن صف وبیآ هناد اعمنیدچمنعو حراشلالاق

 تل هنوز! غرمفالرةرنح مب زا ایل قو مبل بالا نخ نہ آیتک
 0 افرا سموا لاوقتردلمعتسم هننلانعمترقاو قنعلاریصقیا رضقوا لچجر ل اقب روش د
 ۱ ۱ اب هک ان دخ کنه ضا تا نلعب ب مقرات
 هښىولښ ؤا فانپ رلکک تانکر کن وی, (ضداقول ارض ڈو !هربصاذا هللا هصقو|
 | هدنکار هلی
  نتهنسانمم فز, ذآ و لنز مضف نیوکجنور ین دنکرب دنتنو لعاغآ (مضخاوتا) ضیاوطیا تناغزیا
 لب تاب یا هود هدنزویلفت (ضقوتا) صقوا بیتا لسجرا صف وت لاش
 2 یراق نوق یلع,راپقچ هلو قبر وب یراق زانا ههضق هصق رام داد هنیمایسعم

 ۳ نعل تین ام شاذ ر یبلا صق وت لا قید هنس ان م بن قو هضاب دش ی کو یبا

 دا قم تورد ی هتسن شوكر هدینزو مهر ( صهولا) يسكب یاهنفام صفی هناک ی شما یف
 واز هو يلابنعناردننسپنعم کاج بو صب هلن بشو مہک اذان !باببلا نم اضهووخیزا ؛یشلا صو
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 هنانوم قتل یاوطیناستاو هل یراوطو هخادشاذا هضهو لافی ردهضبسنعم قمرفوقمراب ۱

 ر او نا ری هدبنزو هرم (ذيصهوا )6 اصجخو یخ اذا
 رمز سر نوت قب یری مدیحہ یی عا
 ۱ : لجر لاففر روند همدآ نالواانوقوقص یک شارد نقوصوولکنرد یرلکیک هو ضعف
 1 ج لوق هیشنزو للزوخ اون البف او تاج (ینیهومونب )دما نطضع تلخ افتبقتناک فا هصهومو
 ESE NTE رپ ندن ماند یماخ هني النچھ بپبم رو تاوا
 ]لاستیک هایم کان باو چر اتن اذا مارا بالا قلب یش ل ا نھ لاغر دا بلاک
 اصل لب ع ضرب اذن نالفنمبه.لاتب ردمنسا یخ اوا نوکشود فراکشو دنسیضو ةلجاذا ل الآف ضنه
 ]کای لا ءیصلج لات رد هستم لوران وایرلس ی واجد | ۱

 | لغعاذ هی ومرتها قار وشل ةا چ شخدوپةدننزولاعتفا ( سب اتهالا بالذل نلفه مبلقضرح ان
 نم نون هدلسننزو فلک اد انچا جزا سم ناجا فو لا |
 ا ونک یار دیآداتزیرخپ ولا یاد یادی نیو نویسی |
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 هدننزوهرمت( صوتا رد اتىنا وتو توسان جزا سانت یو ۱ 1
 هصوم ی یصا كوب هریغو ءال الغلا یا هصوتلابهرهط لاق روند ةغا یا هل هنسن یریغدوخا هژباوض یا هنسزر ق

 ( هضو ماا) هدارااذا هصانا لاسقب ردهنشسانعم ثاسلبادار مسکن رمه (طصانالا) یدنلو لیتو چم ۱

 رذەنتانعم قماح توش زودهیدنسدرب رو دشوانا ذاهضوات لاسعبیدنلوا رک دکر د هنسانعداهشو انع هدبتنزو هل غا شام 3

 هنشیاتو دا تير یرآر ورک ترا اداضاتتنا لاش وف هنشاتنعم لرد /فصانتسالا ) همنراما اعضا لا ۳۲ 1

 لاقت هردهتساتنعم كغ ردەکم رک "و او هتخاح هب تهذف ږغ انا هتصانتتسا لات رد نشات تلموتوگرر

 اصتن صين صان لا لاسه رد ةتسانعم هفت تک دشت زوا ضبط رعنا یر اتیا سرما صاننس

 « دننزودعو صأولا) اولا ]0 دیک نفنقردینسا لزون اج یرلکدید رکن بنو هفت لذا

 تعاج هدننزو :هنیفس هضولا < ضرالا ةن بار برضا ذااصأو شب ضرالا صو ناتق ر ەنىاش ەد قمار |

 هد زو لعا فن ص ءاوتلال سانلا یایاوه ةصبقولا ئا ئرذاام لوقتاهنمو ردهتسانع» ساتورر ةت ہا ||
 نسدجحا/ رضا ْنطاولا» ءانلا لع اوج اروا وع ماذا وقلا ص ءا وتل اقر دھن انام تو 3

E |نرو ملاذااصیوواصرو صیت قربلا ضب و اتش رد هنمابعم قمازدلب هل شیعفهلواو  | 
ETE لاق زد هان یلوا ناوارف ابنا لول و هینیغ جفاذا ورطا ضبو لاقت رو دن اا  

 ضرالا تصخوا لاق زاد هتنانعع قلوا ولتوا كنيرپ هل رک كز هزه (صابالا) اراک دا نشوالاتسهوو
 اپا راهظا ذا ئ ران تصد ؤا لاوفت رد هنن باا نهم ی عج هروهط اس وپ اد لزا نکلا شنا ورک من قاذ تزاضاذا ||
 ۱ قطاداولاک,صاتوا یش لاب هنسانعم رک ر ونلوا ق والظإ ون دواز ورونا |

 هضباوو زونلوا قااطا هنت هدننزو تنیفس (فصیولاورغصباونا)رتتیلع تالخزرب(صعاو) رم اکنرولاا قاب یا ۱
 لاقن» لاعت بوند ەە خنوهداس ندناب داّعا ةن دنشیاره هاوو راز دیاصا دما نت اوو ردا نما عض وور |

 (صب صبولا)ردیعدق مش نار خالام ر هلی و یتفلواو (نانمیو) ممسیام کب نشب ق اک اذا عمدا ول ها |
 .e ۲ صا و ا زا تا یمن را ی ی یو |
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 (نص و خولا) دریا ةص حو البلان سیاو تصصا نو دوو تور سو تی ۱
 | صاخیالا) اذا قلا اب اللا نم اضوخو۶ نشان خو لاق نذهشلانعغم تکرخ هنن زو نعول هلام ئاخ

 هک ردهنسانع» قعانب وا یخاشا یرقوب ازش نان روکن دوش زق هایبم تکر حت یراوسندیک هاب هل سسک زنه ۱
 ودهنینانعم كمريو کوی وهجزآو رب هت طنا م هنفر مت یاس بک زا حطخ لار دنذت ال. 2 ۱
 لاق .زدةنش اتع كلیوسزوسدا دامان دیلکربننوکیش كلاي و تغ لواو نص دولا )اھت لقاا ذا نف خوا وقت

 واط ةد یزو صزق(صرولا)ردلکح ندفیلاع تاغل و هفتسب ل امالك ديلا قلا اذا اصدر نطدبمالکی هيلا نصدو |
 همه (ضصازالا هرم رضیبلا ت عضو اذا اضرو نصرت هجا دلا تصزو لقب نده انعم كلبا عضو ارد هطووم

 یاضفصیر وتو تصرو ییه<«تض رو هجا دلا تصرو!قاقب ندهنسانعم ص رو هدننزو لی عفت نیرو و تسب ۰ ح

 اسب روت جشلا نصر لاقب ودهنسانعم كلا ال ندر عب یجیبط "لطف توجآ تب نغلازایدمقبنکردیا جا |
 صام مارا لاقب لاقت هژواراتدح هدنساتناعاج هک ونید هنروعلوش (تصاربملا)یدیاو دناروخراستح یا انا 1

 یف واو (نصضولا) یدلناتیث هنا همچم ان ض هلم جا یئانندنمهو یی ذاع و ئرهوج ت ڈطوا ذات دن تناک دذا |
 هنیکح ادا لوالا بابلا نم اصتو لمحل اصولا رد هننسانعم كلشي کو نیتغینیار هلبدیدشن دا داو |

 | وظن نادنآهکنولننید هکیلد هنو وازوک نالوا هدهزبهدننزو ساوسو (صاوصولاو) هدننزو رعرع (نموضولا
 هسوسو ( ةصوصولا) ] هیفرظتن نیعزا ذقع رسلان قز نمای صاوضولاو يصوضصولا نم وطب لاقننوتلوا
 یکباكیوکو نهاوصولآنمرظناطا الج را ضوصو لاقیود منازل قاب قفل یرلکدیدصجاوصو هدننزو
 یژزوکنایهنعب كلباراط ىت ان كن ز وب نوناجو هنیعرخفاذا ورا نصوصو لاقیروهنساسنعم قدم آ زازوک

 ۴ قیبضت یافت نوناخ جدول |صبصوت) ایاقن تافل تضوصو لاقي زدهنسانعم .تلیازونبووک
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 سیجنااهبفت نقل دبپ دولو مالهنسانعمنتللسک و هنمرسخ ااذ| لالا اسلا مانام نو اص امتتواصقن
 دج ازلاردقوهزاذکواذکه ناصف لا قیروناوا زن ك ىکا هکر ونیدهرادقمنالیسک ن صوقنموولوا مما ناصقنو ||

 هد نضفن هبلع لحد لاقیف رونلوا لا بعتسما صقن هدرانآ هکلب نموا لامعتسا هدلمعو ند یظفل ناصقنو هنم ||
 | كنهتسنر ناصعنو بولوانصنیتساضعمناوهو فعض, صفن هروک هتناسنب كحراش ناصقلاسقالو هلعو
 لار طفدیع نمو ادیعاضفن ناو کیف یا: ناصقتالدیعارهش کین فو .روناوا قالطاهیاهذ اغلب
 | زوقط یرکب یناضمرنیعب را وا ص قان هلیتهخ :یراماکح | هسلک ص قاب هلبراتمچ ددعر دقن ره یرایآ ی عطا دنع أ
 ۱ ییهعزال سام هسیارولوا عقاواسطخ هد عجم وب و نوبل وا ضراع ددرتو كش نرکبلق هدنیح کش دنوط نوک ||

 | لوف روبنلوا قالطا هتعنمو, تبغ كلج هدیا صقنیسانسومان هدبننزو هنیفس فصیقنلا) زس هبات ادا صقان
 . | رونلوا قالطا هیمفیعط تلصخ روخاب هبهیند تاصخ مزلتسم یراعوبیعو سانلا ىف هعیقولا یا هصبقنلاهذیهام

 | ندا اواراوکشوخو وتطوص هدننزو همارک (ةصاقنلا) ةفيعضوا ةبندةلصخ یا هصبقنهفاملاق ||
 هبوصراوکشوخ ولتطر دفصو هدنشنزوربما :(یضعقنلا) بنغاذ نالا بالا نم هصاسقنءالا ضقت لاق |[
 بیط یا صرع بیط لاس روت د همیط نالوا شوخ یس هصئارا قلطمو اذعیااصیقنءام تب رش لوقترو ید |

 ۱ هکر دهنسانعم صاقشناو صقتاخ هصقن لا فن رول مزال هنسانمم كلی سصافتناو هصقننععهضقتو هصقتاو ین لب یمسانم كس صبت هو لاقا صاتالو) رسک ز۵ تم
 | تمذمو لصف ییهسکربهدننزوا لعفت (صقنتلا) صفتنا نععلجرلا صقتنا لقب رثکع زیموصهتلآنوچمااربتسا

apanسرد  
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 | لیززیتساهب كهنسزب.(ضاعتتسالا)هن ذی و هيف عقب یا هصقننپ وهلاقبسدیا صیقنت سونان هک ذهنسانعم تل
 ۱ هو سولج (صوکلاو) هدننزو سکع (صکلا) هطتسا اذان صقنتسا لاقیردهنسانعم لحسا یکی با

 زوغلواربعن قملنچف هکرد هنسانعم قمروطوریکو تملوريکب وی مقام دامب هدننزو بللطم (صکتتاو)
 | هوازی نکیآ هدشبازخیبو رج او هنعاک اکناذا لوالا با سا نم اصکنمواضوکتواصکیرمالا نع صکتلاسقب

 | یرهوجردصوصح مر خوب ورخ نمهیلع ناکاع عجراذا هبیقعیع صکت لاقیرد هنسانعم كلمنود رک
 مبل د یزاز سو ع ابطف ناو یرمشختز هکرید حراش ردردان یلامتسا هدرشدوخان یدلیاریهو هدنقالطا
 | لاقی روید هرب ق هاوادغرالارولوا ناکممساویدنلوارکد هک تن ردردصمهدسنن زو دعقم /سکتلا)رابدلیا
 | لو الا باتبل| نماضعرعشلا صم لا يارد هسا نعم قلوب لیقهدتننزوسل (صعلا ) یینهمیااصکنم ذخا
 الو اردا نورت هلکمردیک ول وب یربلیف نالواهدنراهرهج كناوسن هکر وشید هنفطشادلوش ( ةصما لا ) هفشانا
 || علمالسلاهیلع هنا تيدا هنمو حراشلا لاق رو نيد هتروعناردلوب نیس هرهچ هلیس ةي لعافرتسا (ةصمتلا)
 | نونب روکی کی وتقراص هک هل وشر وئید «رابق نالوا هد رخو مچا هدندب هنبتعف مص علال ضخما و نصمالا
 ۱ :ودشلبابسفت هيا حاسم هرزوا داع فل یخ: بغزراک هات نحن قیقد قیقر رعش یا صام مو یف لانستنهوا

 | ضف كيصو رد هدنلپ وا قیقدو بقر یعش کر دشاباربسقت لبترا بج بعز اک« ارت حس هتف دو رعد ا فرار ز
 | راتبطو قابقهرافرظ ضعب یکت یس ندنآ هک وسد هاب ندنعون قتواربصخو روید هننکاپشوق نالوا
 | رونی «رالیق شه وب هدسنزوریما (صیعلا) ردشلما دیبقت هلپ نک نوت یوب یشان ندنمهو یرهوحزولی زود
 | اوا شم زنه هغلوا شرا وق بولو لب ارخآ ی ران یشاوددک وند انوا لوشو قوتنم یا صیمرعش لاقب
 | هلن شادو هب هن کیا هدتنزو باک( صابملا) ربشلب هو دلکلیادیقوبد هلوا شغاوا لک ایرهوج
 | هصباو نت زولک صم یعج ردنرابع ندنوک نونا هکر دهنسانعمرهش هدننزو بارخ (صاسفلا) زوسنبد
 | هریک كن مه /صاعالا ردمضومرب هایت ءلداتمو نن كنو (نیصام) ارهشیاتصام تب! لوقترواک
 هدینزوزاک دن (صافتلاو) هدننزو لیعفت (ضیعت) علطاذا تبنلا ضمنا لاقی ردهنلسانعم تامروتسوکمب وا تابت
 تملک هدننزو صوح [نصونل) هصم اذا اصاقتو,اصیتهشلا صم لاقنزد مني سا نعم قوت قوجت یرالبق
 FF شکروا نعي ص ئانام اد روسنید هپ یشجورراج صونو رخ نوت صونب هنع ضان لاقلزد هنسانعم
 رک كرد صوتو ردذوخأم ندنمانعم ا صوهن دشا قالبطا نونصلدلوارردناق یرفول شاب

 قعارواط همایذو هفرافو ی اذا بھ صان ل اس رد هنییساذعم قوا ةنغرالآب ولب او کا دیسک زد هن انام

 ا مىا صانمن كلام لار و هنس نم دالمو ايل هلیعتف كوم (ضانملا )ضم اذا ةبلا  نصانلاشرد هن یسانعم ۱
 سس سس
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 || باتبلانه اصیضن :ءاوشلا صنلالش زد هنساینعم قمادرزج ؛لرهدیاز زج هرزوا شنآ نایب و باک |
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 | هکدنکصیصنو كلغاذاردقلا تضق لاق رد هنسا عم قمانیق ترف ترف هزت و رانا لع تّوصاذا ناف
 | میفر ت نج یا وصیضنو نعنرتس لانقب یک ندا زوذلوا یو لکم روو نالوا :هززاوا دیا مغر
 | روید هلی وا كادرکردناکمزسا البف كيم (ةصنملا)مهدذعىإ عوقلا ضیصن لاسقبرهلبمتس»هتسانعم ةدعو
 | دصتلا یفدع هنر لوقت یدنلو دیس هلکلز دی اتمو یزابهج نکن دقج هلوافافزاازاد هنس انعم هل |
 | كنون لوق یونی هچاص ماتو طر ەلى كنون (هصنلا) رونی هیهچزمسیشید هلبختف كنون (ةصنلا) لا یا |
 | یذلارعشلاوازعشلا نم ةهلصخ یهو سبتصن عطق لاقب روند هلک کناقراص یرغوطهنبزوب ندنفرطلوا كن |

 | کر لا ةربنکا نضانصت لا قیزونبد هناا نالوا هکر طار فک دن زو زانرا (صانصنل )اسم پجنو للع مقب
 | ردهنسانعم كلبا قیقدنوهشقانمو اصقتسا یک یکر کی داموب یسهلوقمباضحو لاوئس هددنزو لیعفت /صیصتتلا
 | دنجرخ ضان لات و چهنسانهم نط صنت هدننزو عاف (تضاانلا) هتقانودبلع یتصقتسا اذا هع رغ طز لاه
 | هلقلقو هک رخ ادا لا صنصن لابغب نذةنسا ندم قمالزا یهتسنرب هدننزو هزاز, (ذصنصتلا) هصصف عع
 | ل رو ضرالا ف هیلبکر تب ذاربعبلا صنصت لای ردهنسانعم كن دةغملاق بوکوچ هزر قرازید مچ هودو
 ابصعت لجرا صعت لات ردهسانعف ياق هلزیتتف مصعتلا) امنا لك اذا تلاقلا بالا نم اصعت ضوالا | دارا صعن لا بی ردهنینانعم كم هل یتابننالواهدنزویرپ کر کچ للتو کس ك نبع و یف كون مصعتلا) ضو نال
 | ندنسانعملیاموب و یترصانیا یصعاننموه لوقت روید مراصناو ناوعا (فصحانل) لباقاذإعبازلابابلا نه

 | هدشزو لاعتفا (صاعتالار ردعضومر (صاونا)ردنارصنرعاشیب ندامدق هصخاننیدساو ردذوخ ام |
 ندنکلپدنکهرکصندقدلقی بوچروسو درحو بضغاذا لج ا صعتا لا فی ردهنساتعم كلكه بضغو مشخ |
 ۱ فاختر قرلوازنس اه صفا هدم دامو یره وج طوقسدع/ شعتن اذا لجر ا ضعتنا لایق ردهنساتعم قالاق |
 حرانش كدلناعسر هترج مدام هلفلوا شمالبا سر هتسنژاس هک بوک هلتهجوب ردمهو یتسایا تیثویدردی |
 ضصوصنم هدزمدنع یب رع تون كنه دام وب هقشپ ندنراکدلبا تبث وی دردم | كلجرر صعان یزهزاو بل هد |
 كنت ضفنلا) یدلیارصقاک هنس هدغاق حاصص ما را تویلیا رعد هی هراس دام یرهوج هاب رابدردلکد ۱

 رونتیدهکموونکی یسارغ بو دیا فّرنص یزانآ هرکصندکهروجما تنو ږوتکه ب وص یردود هایعتف کله ناغو
 ماع یدو صم لمدآربو .اهربغ درواو اهفرص تب رشاذاق نضوط ا اهدروبناوهو اصعت لبالادروپ نالف لاقب ۱
 یدارم ةود تلذک اهدارم خب مل اذا عیارلا باسلا نم اصن ل جاز لا ص غن لانشود هتسانجم ىلا قانت بویلوا ۱

 صانفنالا نارید:بارشلا صفن هسلوا مامات هنس كج هاو زار دربعبلا صغن هسلاقصقان بويم او هززوا |
 شنا بلع ها صفا لا قار دهن انعم تالار کم نبناکدنزو شارع كن هسکرب عرصیفناو) لب مشکلزمه
 نایت اقرذهنیتانعمنب و ۱ ار دکم یسناکدنزو شیعكمدار هدننزو لعق :( صحت 9 هردک ا ذاهباعو هصقنو

 تچتدزا| اب بالا تصغانت لار قمر د نتا قلوا جالا ةد بنزو لعافت ,(یصخاتتا) تیزانکما دا تشبع |

 لیلا ةردك ی ا صافنملجز لاق روتلو زبعت نکلوکهکر وسنیدهمدآ ن لوکی وجیهددنزو تارا (صاتفتلا ]
 .ولتط هدننزو نينهن (صيقنلا)شارقلاف ةلا وبیا صافن نالف لاسقب روند هینک ناللوارذبا لو هکشودو |
 لا ردهنسانعم كلی ل وبت ل راه لراههدنزو ضقح رفعنا زدهنسانعس بذع ءا سرود ةو راو کش وچو |

 هدننزو. بارغ (صافتل) اهو رساهان نا ة ماكل اب صفن لاعب ردهنسانعم كوس تربت ێدوسو عفو ضقت
 اهلءادوهو صافن اشلا باصا لاسقت" زولوا كاله كل دال ويت لراه لراه بول ضراغ هنسسقنویف هکر دتلعو
 هلي مک همه (صافنالا) هنسانشعش مدهعفدرون هن اف قرقشفرب هدتنژو هفرغ ۹( تسذن][۱اشلاواب صفت

 ضقنا لا زد هلان نعام تلوکق وخلو امب رساها انا تکل صفن لانش رد هنس اف كۇسە خدو |
 ةعفد هتجزخااذا الوب ةاشلا تصفنا لانش ردهتس اتم كىةغاكد كد یمقنویفوآ زك اداك فلا

 نزل اكر اشا اذا هتمشب لازا ضفنا لا ردهنسانعم كلا تزاش ارز هلقا دود یکراتوتتزومز هشدار او عقد |
 یعی الو دعبا اتا رذخننف لوباولب هل لاقاذآ دصفان لاش ندهتناتنعم قمشزاب كنس هدننژزوهلعافم افا

 ندنراتلارا مزه نک ز2( ص اقتالا هد درولوآقازبا یک دش صنف ]هفت یدشیا هدنننبهشبا نس هیتیکو
 هبقب قع المطونضو توب رسوط هنشاب كتاب ز اردنا نوعا مات ءاربتشا هکر دهنسانعم كم ر تتوص هستش
 هدننزو صقر (ضقنلا) ركذلا لغ میاصالا لل نش ءاسلا شراذآ لزا صنعت الا ز درا دام تحاور خا فالوب

۱ 



 ةمازوا شیدهدزغآو و تل دمت تصشت لات ردهنس انعم كلك ناتشغو هنعطاذا 5 الفصشن

 1 باد هک صاتتل» جربااذا ۍشلا صشت لاعب رد هتسانعم قمرفحهرسنط هنسنرپ و تلاظاذاهنستصشن ل اش

 جم  هدولب سو نالوا تا تاف هدفوا یرنیرب لوق ىلع هدولب تاسکوبهدننزو باسخب (صاشنلاو؛هدننزو
 دىب ضعإ وف د ضب عفترلاواعفترلا باسه" | ىا صاشالاو صاشنلارطقق قربلا عل لاقب
 ا تابار :لامب نوید هروغ نالوارد امنه ندنشارفتجوز هلب رنک یم ۲* (صاتشتلا

 هنشنو روشد هعارنمناروط تولیکید هدننزو روض (صوشنلاو). هدننزو ریما (صبشلا) اهشارفق
 كنو ا داد راش تراک نوا قم هام ندینل ام ههشوچر رج شلوغ وب هکر وند فیهنکت

 خو لاعفا (ضاتنالا» دال راطقالا فرش یا ص اشن شرف ل اقب نود هنآ ك کوا قرط رهو یرلنا

 هدتننزو باح (صاشزلا) ابمعلتفا ادا هرعسلا صدا لاقت ردهنسانعد قمربوق بوکح :ندنز

 RR تاز لاش هنمور دعفتر دوب یک ك آهک ایوکرونلوا قالطا هش نالوایوتسو

 | كدئاق هی دنسا یربخر هلیدیدشت لداصو ىج كنون )ضنا ر ةي تناک اذا لباو لیخ نصاسشن تیارو

 | شاخ كىي زوب«لقاوطو هیلا هعفراذا والا تانسلا نم اضف هيلا فدا نطل لایشارد هنساتننعم كلياعفر

 ۶ كي رجتورمسلا نم ایهدنعامیصقا جرفساازا هتقان ابل ردا هنسابنعم كمرونس هلن دش نوعا حارسا

 ی دهرزوا ئ یر یاو ذکر بیا اصف ان صڈ تالف لافب هو هک رخ اذا ءوشلا ص لاقی ردهنسانعم
 | ae ندەىگر و ضصهب قوفهضعب لعجادا عاملا صن امردهنیسانعم كلبا فتسا |

 هدنرانوک ن وکو د ییلکو "یا نع هتالیم یضقتسااذا نالف نصت لاپ ردهتسانعم قمرپشارا یسهوا |
 هقااذا سورعلا نو یو لردیا شا ران دیکب ولک ر دفراعتم ةدناشیب رع کند اتمام رولا هرروا

 هک سد یلعفو لوقرو ره و رمادا ینشلا صن لاسقب رر هنس انعم لک ناو راهطا ییهنسنر و هصنلا ىلع
rpایی هنسفرب و هیقهفقووم دنا اذاربکالا شیلا یلابصخ لاقي رد هنس انعم کلا ييق  

 بدلا ص نو نآرقلا صن ENTER یش لع هبیعاذا هصن لاقب ر PEREN كلبا ن نییعن 1 هرزوا مش

 ۱ هلا صن نالوا هتسانعم لیلدوردذوخ أم نداشععوب ردتزابع نظل ندیا تلالد هیانعم نابلو التبغ

 ۱ 201 سد تب ی "صفو ردذوخ أم ندنزانع»راهلفاو جارسا ضعبلدنعو ردذوخ ًامندنوپ
 وا هیصعلاق ق اقحلاوا اقا صن ءاسنلا غلباذا هنع لایا نوع ا كند هنمو روشد هاو علبه

 | الا نو لك لاقف نهب قوحوا ماصذخاوهو قاقحلا ىلع ابف نردقوا اف نلقع قلا ةياغلانخلباذاىا
 | قاقطایرراب لبا تاو رهنوک یکیایث "دگهدش دحوشا "نهرفصیپننا یا لبالا قاقخ نم هرابعتس او قحاانا

 | قیافطایصادوخ اب فاقطا ص نالوا :راپدلیا هیجوت هنوکح واو رد هینعمرب هدیسیکیآ رد هلناونع یبابقملا یزو

 ما عاو ر ردارب هنصوصخ یی وزټ هدنلوصو هنزکمرادتفا هفرصت هدنروماو خولب هک ارداودشر س سس
 | هیدجص است طب ريق هلغلو | هنسسانعم ومص اخ ندنیاب هلعاهم یقاقحاینات ددالواو :قحاندنسهدلاویراتبالو ۱

 نیم قافح هنیاسان , :دولو كدا هچنراو هغلبم قعب هلو قیح الض هکلبا مایق
 >ج امبار  دولوا كد هاناو هنسهنرک كلی هعزاضموبد مالواو قحا ندنسن یابصعو ءابلوا هدنقچ
 جز یا وکر دفحرولو هراس ا ندنآ هلکع ده هود شد مرک دنشایٹرد کز هک ز دیه كنهق یبغل

 صو صح یراخ وزتهدنامز یرافدلوا باینردق هفت اولو! صالح ندرهصلاس هدزل رب دی یکیدلک

 لو هدنضوصح یک  تیدح زوم( 2در او یخ نادنرله دلو یراتیالو كنابصع نالوا

 ۱ ۳ رو دا "داش (ضاصنلا)دب و نه دند ظعا ماما ردت ۷ رللوق جد اشو كلام ماما هکر ازدبا حاحا اند

 می ندنساەب عانا سكك (٠# ةلصنملا) ر هك یا! ضنالا ص اصن هنمو سدندنس انعم ك ر
 | شاتبیب یکاب نوا نیک هدزافاتزو لوید ەر بو لنص یراقدن دوتوا هو بنز ییاک هز

 سس

 | :تصنلا لع تدمفاذا ا :تیمتنا الت ناسا قیزولوا هرژوا هصنم کب هدنزو لاما

 || لامپ رد هنسابنعه ي 4 قمروط بولیکبد ةر و نطیفنا ادا یښلا صا لابش ارد ویسا چم :شلوآ پتو

 هپ كؤ 6 غفترا ادا ؛ىثلا "یضتنا لا فی دین اب )ویو بیتا عرا صبا |
 باک ا ججو ی

jnanبی رپ ابر ما بولت لاو اوروماق  Oا  
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 سس
 :یتوافلهج ون او سوللان هك داذا *مشلا صام لانقن رد هتسانعغ نغواهلبا لاوانیل هلسغاذااصوم صوم بوئلا

 :صومو تاّرم ثالث هلسعب هنو اعی یا تاصوم ثالث دبهلانوصوع مهلاس رد رد هنشابعم كعُسرودهغماقیا

 لانس د ردهنسانعم قعاص بول [[ناعصنوحا تواند کر هدتنزو لیععت (صیوغلا) هتشانعم ن نبروئد دانا

 ها لام ردهنسانعم نبض نو شفا تا سو .ةتراجت لعج اذا لج لا صوم
 (صبمقلا) اه]اسع یا فاسلا ٌدصاوم هذه لاشروشد هر یدنقناب مدشزو همانن(تصاولا] اهاقنو

 نت نت ) هضیو هفظناذا هب و صهم لاقب رد هنسانعم ققرافا تو دلا فیظتتو لسغ یاوا هدشزو
 | یرلتوالرب الرب هدستنزو باییمشا (ضصاضیپضالا)سغنااذاءاماف صه لاس ردهنسانفم قلاطهب وصهدتننزو

 | ءارج ۶ ءاصهلا) اهقروواهتن بهذاذا ضرالا تماما لاش رد هنتسانعع قلاق ر تومانی یراقار و
 (صبنلا نونلا لس صف قرولاو تبنلا ةبهاذ یا ءاصهمضرا لاق روند ذرا شلاق قالبحهدیتتزو
 ملکت نصینو علطاذا لا نم لیلفلاوهو یر نم دلا قفطلاقب رو دو ذزآ شا هکع زونه هو شیخ
 .نرد هتسانعف هلکهدننزو هرغ(فصبلا) یلکتیام یایناثلا باملا نم اصیت صشام صدام لاقب رولو اردصم هنسانعم كما

 قییلصا ینزاقا دود نکیارزد شلتفج یراشوق مست ق جوج هلبعف كزون صوتا هلک یا هنصبن هل تمام لوقت
 ةاثنابراطلا جو زدنع هبتعش تّوصاذا نالا ثالانم اصیدن مالغلا ضر لا ردهنتسانعم كمردتوا هجا یک

 رهدضنزو ءارجپیاصبتلا) افیعض اتوص نّوصاذاروفصعلا صب لاقی ردهنسانع»لقوا ةا شوق راسو هحرمسو
 [(صحانلو) هدننزو سن ( صحا ) ةت و صم یاءاصبنسوق لاقي ردذوخ ًمندلوا یانسرونب دی ى جهر ولبس
 هل تصح لوفت هنسانعم كلی ادا نجروب هنسولجروب كنه سکر رولواردصم صنورونید هبهیشح و راج نالوارسق

 [صوعل ا)هنسانعم لب لصا زوتید هد كغاط هلبعض كنو /نصخعلآ۱هنعهتدااذا ثلاثلا تایلا نماصخت هقگ

 لوق ىلعزونيدەيەقانزوم كىو نېلالو املدلوال یا صوصتننالاقن روند هكا قاز ىم دو تنور سد زانهدنزورورض
 | لا نم نمل ااهعنم قلا یهوا نمسلا ةديدشلا یا ص وح ةقان لاق رو تند هب هقان: نائل اتك لسا كازو كب
 هقانلا تضع لاق د ردهنشانعمكمروعس کر هقان هدننزو سولج (صوعلا )رد هنس اند صو ەد دزو رم (صيحلا

 :روندهنولاخزرمسچیس هدوکولب ون نوزواهدنشزو بارح )ص ضصاعلا)ةفلام تنعماذا ثلاثلا تاللا ات

 وب یب ردكهدوک ندقلقرآ كب هلبنوکس تنهیجیاویخف تاون صنعت ) هققد هاب وط یا صادر لاق

 (صخانلا)لزھوەدلج د وهاذا والو ناسا نما قنا را صك لاق ردهنسانع قوا سراسر و ويب

 ۱ زمکلاا هصخاذا ضخان زوج لاقت هلوا شعا شراب ش سرووتوت یس رد تالبب کروند ةي یزاتهجوق لوش

 :رددنسانع» كلیاسراشرو تسیرد بو دلقرآ یهدوک ت تلع دوخاب تلر هل نیک زنه (ضصاتالا
 لانشردهنساتنعم قلف ةرآ بو دیک تهدوکهلنتعقف صنعت | اتضخا املعجا ذا زوجلارمکلا صفا لا
 صخقت 1۳ ردهتسانعم نص یخ دوب هدننزو لاعتفإ (صانعتالا) تهذاذاعبازا تاسلانم اے ص

 ]| هفیعچ نوت نیت هاش یکی زوکتنهسک ش اغوب یزوکك مدار هدشنزو سولخ (ضودنلا) ب تهذاذادج

 تظحیا لوالاباسلانم اصودن هببع تضادن قح االف نر لاش ردهنساشنعم قااموط ۰ هرې تط رق

 درو بارم (صادنلا رنک شاکر جفت انتم نصدن صودنو قیتطاانیع صدنتاک اسهتلف نم رخت تداکو

 ها مال اقب رود هب ن وتاخ زوغوا نیفشاشو ءاحههریا صادنم أ ارمآ لامن روتشد ةت نوناخ نالوازسج یراقاتیق

 اما لاس روند هبروعهعلش نالوا یفخوشبط یاب وروند هبروع نایزد رفزلدو اج یا صادم

 لاق هلواردیاراشبا ازمنلنو هورکموّرش هساناناد هکر ون + دیسک لوشو ةفیقخفش اتاطاذکو ت ذب یا سفا دغم
 نابحو هلوبس هلتبتتف (صدنلا) شب ر نیو نوهوکیاسم موقلعر طب لازال ناک اذا صاد تنم لر
 رز اذاعبار ابابلانم اضدز هرتسلا تضاد لاشن زد اش رد هنساتعم قنعچ قجارخوالرج بولقصاا لا یسهوقم

 زد هنساتنعم قصجمریشظ هدتنزو سولج (صودنلاو) هلن وکس كلادو ف كنون «ضدنلا) ام فاف جغ
 كمر و یوا توبا ر غوا هرشظ ندهتسنرب هن :ذرب و جرخاذالوالاباسبلا نم اصودنواصدن لج را ص دن لاسش
 لپ رسک زنه ( صا دنالا) قم ایا نم فلا ص دن لاتقب یکی لنواخ هیشط نادیان قوا ردهنسئانعم
 شولج ( صوشتلا) جزرتتسا اذا! هصدتتساو هنم هقح ضدنا لآ تقرر د هنسانع قم هرقح توکح (صادننسالاو ۱
 نظفت هنجوژ ناوناخو مفترااذا لوالاتابلا نم اصوشن ب تایل ا نصشن لا شردهتسانعم قعا یرقوب هدسانزو

 لاقتردهننانعم قم اشنولرودوامخوز تصضفغداو نرشنادا < ۴۳۲۲9۳۹ ناو کی

 تن س



 وام

 | و E تا هل ردت هزاز ن ی هتسینزب هدننزو لا E ر ته هنر دقت
 ۱ | ییکر ول هصق هکر دهنسا تعم كلز وب بولب روپ یریکس كاا لنفخ (صعلا) لمسی هضماذا* یشلا صصع#
 | راضعب رولب رغوط قرهیفصهحاب هاب هلا لا درول 5گ هسق ر طرب توبم ةثصد یزعوطرافانا هل فلوا

 | دن اک هل حبر صع یول اذا عباراا تاسلانع اص لح لا صعم لاقت ۶ رد ص وصخ هلعرو هدندنع

 ف كار لوق ليجزلا بصعف كفلوم لح اب صاخوا هي دب هوس غ همدسق خوعتيف هبضع نطق
 ٠ دما شم قیر رکس نند ىك رول قوح صخمو نلوا عالثم دیدز لاو ردنلاغ قوا هلیعط كجو
 ۱ ریوشد یهود هب هام هدب ۱ زرکخو قا | کردن تنام ضأسو ىنا ةزاک ۰ س عحواذا هتصع ض۵ لاش

 | نضراع هنفرطر؛لدوجنو ندلاوحایک اروي هنوکراسو كمتر کس تا قوح هکر ونیدهنتلاحروفو قاقربقلوش )وشو
 ٠ | قار ویر قاس ؤاوكآ كمدآرب صعمو هربغوا ضکر ا ةرنکآ FEDL ل لوقترولوا
 آ ازا یدربنینخاباب ندنلا ك هسکرب و هلصیوتلااذاروب زما باسبلا نم اصعم لججا صعت لاقب ردهتنانعم

 . || یکی وروب كمداولغب غار :هلغلوا لقرغآیغاا ك هسکربواهاکتشااذا هل روا هدب ت صع لاقب ردن ننانعم

 ۱ تب واکس ق هلیبتس سر و لا هسه راصادا لحرا ص عم لاقت زد هنشاتنعف قل ؤا ز رو

 1 5 (صیعمونب) تكن اذا عبضالا تضعع لاقبرد ةتسانعم
 | هنطب" AEE اند روا زغایزاق كن هسکرب هدشزو لعفت (ضعقلآ) زدرفص

 ]| هیت نی هدنوب یرهوج رو اند هتتلعوجنابس هنتتفو نوک كندمجمنیغو یتفكيم (صَلا) هعجوااذا
 ۱ هیاکندهسک ناجنارکو لبقتهلبا صفهرلب رعو ردشمبا و رع هبهغاع یرهوج نکل یدلبامهو هدراکنا یندورو
 | یو شا هیهود هلام قا هکر دتخل هدنظنل ضأم .صفسو البق نا د٢ لاد چ :نالفنولوق ارادا
 أ صخ لار رونشد همدآش لیگ اس (صوفما )ردندعوجب نابلوا یدرفم ندنظنلو لوق لع رولکضاتفما
 "هبلج > هدزکد ق صالتو ¢ هرابق نیاب قا هد زو تاک (ضاللا)صوتموهف لوهحا ءاتلع نالف أ

 8 0 لاقت هنعو روند هش تناك ت واف بولمزوط هل یک قلاب صالمو زدیدآ هعلقرب هدنلحاوس كنستهطا
 ۴ صلم لاق نچ انا وا كرو هلنوکس كمالو یف كيه (صللا) تلفت تناذیا نصالمو صاتعس تاذ

 1 لا ود هتساتعم لنسود توپاق هنسشنژ , دوخاب هس هکر هه (ضالملا) هب یاذا لّوالا بابل نماتصابنهملتسب

 ۱ نوت هلن رواوا دیبا لوش هدنزو تشک ملا )اب رم طقساذا باز بابلا نناشصلم هرو لا صام
 1 هدتننزو دا دش (ص"اللا) كأ هنع قز ناك ادا صلف لبح لاقت هلواردیکت اف لاندنآ هلذلوا قرص

 | سلم (صنا) مش صالم ناب مهلوقهنعو رو شد هشبش نالوا روشی ويناوو هدلاهلفلوا قرت كب
 ]| تالوا قرص یکی وک اط تولوا زاط یشاب' ہل تس اشم و روند هبهنسن قصو زود کردم
 ] هکعروب واتجرمسكي هدننزو لیجفا (صیلمالا) اطا یا سا صلما لاقبروناواقالطا سارا صلما هتک

aeیا ار ام  Oسم  Aات  cra Dt,ی ی  

 ا
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 ۱ ۱ نوینید غلا :نالوا روش وبس بولاق ندلا هدنتشزو تز (ذضللا) روو یا ضعیلمارشا لات رولوا وا هفتضو

 ۱ تاقا لاقت ردهنسانعم كمروشودق رهلوا تبمینجوخ نالوا هدننراقن ۳ هژب مسک ازهزمه (نصالمال)

 او نم (صانا) هفلزا ادا* را نهامآ لا ةت رد هنشنانعم قمرداف یتبشر و اتیمافدلو تقلااذا

 تطفسااذا ضلع أ رها لامن رود سالم ات قد ول وکار اروشد هنوت هز وتاش نروشود قرهلواتیمیفح وخ

 1 دوخا نردندنا ازوانالک دز زو لعف ندنان لاعفا هلسهف لوح یصیللا)صالبخ هندانعاناو اتیمافدلو

 قلتروف بوت وش هل رفنر هدسن زو ا (صلعلا) هام ات تَفلا لایت رد هنشابنعم ص

 نصلغا لاش رد هنلسنانعم لمشویس هدنتنن زون لاتعفنا /صالع۷۱) صاغخاذا هنه نهم لاش رد هنشائهم
 مام لاش ردهنتسانعم قماقناب هح هتسه ۲شب هل تنوکس لواوو یف لكيم (صولا)تلفا اذا كب نم |

 توثلا

 : تم



3 

 ۱ :وذنابشلوا رک: هدیک هلکتر کسو هلت زیب ود چ انا لوس هنآ کروند هلا لابا هدننزو صا ین

 ۱ ,رپیشل | ام :سسانلا صحت ؟ یلاهالقلایا اصابت بوډا وکلتس لافب روید هن ابا و هی وچ زد پدرام نعم لجرا صا

 .لجر لات هلو اردیا لّوبف ینرادتعا كي اکو قداص هلغلوا لدفاض هکر رود همدا الوش (:صحالا) نواب

 لافي ردهتسانعم قلاغاص نلبلعو هتسخ هازسکت تورم (صاحالا) بذاکلا و. قداضلا ناذتعا لیفت یا حا
 ,ترهظاذا سعات صحا لاقی ردهنساضعم قاچا ند _فوسک,شتنوک نالوا فسکسو راد ضیرلا ص۶ا

 تصحعت) لاقي ردهنساعم قلچآ.ندفوسک شؤك بکنم بدول (نص اعجتالا) تلجتاو فوسکیلا
 نکس یشیش كناصعاو تلوا ادا هدبنم صج لا الاقي رد هتسانعم قلزوف بولیرصو تصح انعم نیما ۱

 ناما بوبهند لب هنسنرب یعدارپ هدننزو لیعفت زن صب ن هکساخا مدولا ص ملا لاق ردهنسانعم قالوا 8

 ك بیند كښع هللا نصح لر لوقت ردهنس ام كاش او هر تخاو هال اذا االف صع لا قب رد هنیانعم كلارا تاو
 كارو, ىع كيم (صرلا) بقجلا نم ءاقناذا ملا صحم لانقب ردهنسانعم كلبا كاب ندریکس یاو قنا ئآ
 هزعاذالوالابابلانم انصر م هوجو نشات رم لاقي رد هنیمانعم قص هل هر ییاضعا یکی انبوه هلتوکس
 صرع لاتب ردهنیسانعم كلبا مد او قیبس هلن (ضرطا) رود: بقا كاج هدننزو روص (صورلا) عباصالاب |

 قوا پولب رواصینوبق كنسموقم یادغب و هب زآ هدننزو لعفت (صّرا)م دقنادامبارابابلانماصرملچرا |
 هروص هچچ هتسهآ ییهسنرب هلی دی دشت ؛لداصو ی كيم ( ( ص ا)رايطا جا تلسلار شف صر لاعب ردهن ۳ | 1

/ 
 یا هتصصمو عبارلا بالا نم یتعب اس مغل هصما نیهلارسسکب نبللا تصبضم لوقت ردمنسانعم كجا دویم | ۱

 | پذح هرابع ىج ابع قج هکر حرام ابةیفر اب هتشاذآ هصخ ا هتصص خك« ل والاب اسلا نم عي مضنو |

 1 .صع ( صاتصتالا)ردیفدارج ندیکم هدتیسراف زونواربغت قمزوضو كم |هدیکرت 2 کر یکی دیتا نی ۱

 لوید ون اسنام قمی دنونصو لمردم/ هل رسک ك نەز (صابصمالا) هصم قع هصصتا له رداع |
 ا  دازبهدنمقوم مانشیدو مش یرانو راب رعو ردهب اصم یوم دتفبص هلعف كم (ناصلا) هتصصخ نالف یتجما ۱
 قند ay لنیسأنایبنانول معلا عضا اروا هم ارظب صامایاهن اصما رب او ناضنا اب نولومب راز دبا |

 ۹ :زخآ یس هم بوی اسص نیکی و ویقولد نوبت یارفانبم دوخابراکداب تو جو
 نابالغ یلیو نولوتیرا ار دبا یقالمظا ناص اراب رع هک انو مو ریکد رازکر نالوارّزوص

 | ردن نصب یلضاردیوچما هغل اسشل | یدنظفل تاب امو م نی مشلیاةناص امتنهناص اه لجتأرالو ناصاامنب
 !قجوچ هلکمتالبق, مدنربجوا موج وج موم ERN ةى ةچ وچ دابا ضرف ا

 ف تا ا لا e واب ۍرابقلوا هک ,ةرولوآ شل پرل لك موم ژرمن ۳ ۱

 | :لوا رفا روید Eê اگ ات و ك ویت میت ایر ااا |

 4 : یکی دید ص اص مو راریدصاصم هسرولوآ تان هدنک اخ ءاتهدو موصیق هسرولوا بان دنرتدمطاک کردی | ۱

 بشر AR رد دودعم ندنسا هیت 1 هودو نریم ey بنق جت ۱

 0 FEAR او دنسب ۹ ین ی ۳۸۳۷ ج جم یهو نا

 | هر هطا وق وقف هد شنژو هفت (فصضرصملا), از بلح یا نمداصا ها لا ن دن دنشانعم ضلاخ رونلوا قالطا مذا

 دلار دلور اج یدیدشت ږا ص ر دپدآ هدلب زب هدنراذ ماشا هصیصنو ةعتصیا ةصبص]ابهغضو لاق زوئید |[

 هدنفوچ لو هکر وتاوا قاللسط) هموقو هغ اربط نالوا ابن هدینزو ریما (صیصلا) زدهبصق یرلکدید نشذپمق | ۱
 هلم كي (ذصلا) ,لمژلاو :بارتلا نم یدنلایایزبلصیصم ضرالاب لاتین ردفح هلوا موقو یار نالوا |

 | رکابوکر یمن هکر كرمصا (صوصملا) هصاض>یا لا للا فصم لاقن زد هتسانعم ضلاخ دو |

 جی یکم تایم ماعطوازدر هدننزو روص (ضصوصلا) قیفدیا صوصم بفبظو لاقت : زواو شلروصینا ||
 .روسلوابت رم ندننا شوق ةضاخ لوق لع رولوا یی و کی پس هکر ربا بنترت هلکلبا عضو اکیس بودا
 .رولوا برم هلی ونصرهوبمینکا مچ ربو هلاویشوخ ةو داو هدزاب و ّراح تاوربسو قواطجکو غب ودنا

 صوصم مال امی روند هتروع نر راشو قمرحا نی عاج صوصتو ندسموس نعود
 | ےس ۰

Pe 

۳۳۹ 



 | رد زواواردصمصلو سبب بعد اب لتوالحالەچبشپ وا اولیا اصلدمطا لا ردتحهوا |

 ۱ | كلکدجو همشو لفیهناک هعطلف هعرطا فر طبهنخنااذا یشلا صل لا قی رد هنسانعم كت ولآ هلیجوا كغم

 ارا وف دد دد چیف عانا یزمنکتت نه نان زا عا دخ با ذکی اصول لجر لاق |

 ندلحهز هحاغار نالوادا رم یع طقو ارما مو رمل تخم هر ر اکرظناذا هبلا ۱

ye brent! ۱۰تماما نسولا نمایذوعا وقت رونید هند 1۳۳ هفرا هدننزو هرعت (دصوللا)  | 

 1 رق له قمرک اف بوکآءفرطر یهنسدرو داحادااصرل صیلب صال لا ردهنتسانعم كلبا لو دعو لیم هقرطرب 1

 تل هتک حوا هتخزااذایشلاتصل لو قت ردهنسانعم قمالغراهتوا یرب نو قمرفج بوکح ندنرب |[

 | دالا بهتلا صخ لای ردهنسابنعم للبا« هک اب ندشغو لغ نوا لاق هدشنآ نوت صکراذا هلحر ۱

 | بودوس كرون و هب ترضاذا نخ ال ردهنسانعع قمزوایرب هلقااو 4, نوش یا هصلغ اذا ى

 مسلا صحم لاتی وزد هنس انعم قینالب تاشعسوونخاب ب ب ارسسو4ب ۳ هرا زا يلبس ضخ لاقي ردهنساسنعم قمر هرعیچ ||

 i NERINEN نابینا یضمصو دنوق ییلکنژ دیمادناو ءاضعاو روند ارت شار والح ِ

۳ ۲ 

  ردهنساتعم كمردنیوک دشتآ ی یی رد هدشزو صقن (صقللا) شلا یرسمالکلار فکل یا صقل لجر لاقب |
 سست 1 ندا تالادزاو طرشالب واره اظ قرح )ذا تلاش باسبا یماضتلهدنج لصقل لاب
 تدافدامناد هلی هبنب لعافمسا (صعتنم)هنخ |اذا*یشلا صقتلا لا ردهنسا نعمقلهدننزو لابعتفا

 روند اینو هاج زو سل (نصللا )رؤ مالا ق ادل متم ىا ضقتلب لج ر لا قب نونید همدآ ندیا میت لاوحاو
 | خالوت رب هخرسن اطژر رد هرلقتخوح بوت ارم هکر دنکچ هینواردر هدنزرطهذولابلوق ىلع ها ذولاف

 ركب و لابو صال !لک ااذالّوالا بانسلا نماصل وصلا ص! لاقي هنسنانعم كم کجهی نالوا ۳

 | ACAR فو راک هلیحو پا که ننشنزو روبص (صوللار هصرقاذا االف ص لاش ردهنساننعم

 ]| وبافهبتوکس كواوو ضف كمال (ضوللا) صاي نا نکما اذارصشلا ص) الا ردهنسانعم قلوالباق هغيالتوا
 | هو باب للحتنمماذا اصول صولب لچراضاللاتهردهتسانعم قدا هیورجاندکیآ دو ندقراب ر یک یی اب

 || ضوشلاندا سط اعلا قبنتنم ثیدحا هنو جراشلا لاقروضید هنسیرغآزاغوب لوق ىلع هنسیرغآ لوقو
 ۱ لغام (فضو)لما) داخاذاهنعصال لات ردهنسانعم قع اص صول و رحلا اوانذالامجو وهو ضصوللاو

 | دیدن هکر و هوو باب للخ نم علي یانالفصو لب لاقب ردهنسانعم قخا ندر ۸ یک ی ل رایو ق جد وب

 | شوت رخت تیره هر یر هک ای وکب ویمتبارهاظ هیهتسن یکیدلیا
 هنغ

 O RE TEO ةرعشاا صواللابقب ردهتشانعم كلبارذغن

 ۱ | او هتنانسذوا و هو هنز عام (نمولو)؟دنزو بایمم (یصاول)ایرضب یو
 اس سنج,

 أ | فلا لع ادا نالا لام ردهنسانعم كلييهرادااکارارکتب رارکتهلکلیا دارم ندهسکرب یهنسنر هدنزو هماقا

 ۱ | لنت (صویت) شعرا لوهجلاءابنیلع لجرا صیلالاتشن ردهنسانعم كرتدو !هنمداراو هیلع هرادااذا
 ۰ 5 و -( صبللا) بلعتو یٍولتاذ ئش ص ول لاقیردهنس انهم قلروب بولبروج هنسنرپ هدینزو

 ۳ ارو هتصل نعم هتصلا لوقت ردقدازم هدربخایانعم هلبا ص لهل رسک هزم (ةصالالا)

 أ تكنمرهو كي (ضألا)ملالیس صف + هنعهتدواراذ|اذکو و اذک ن عەتصلالوفترد هتنانعكلب دوینا

 | ردهتسانفمكهرکسوهآ هدننزو صف (صعتا) ردتغا هدنر) هلکص فمو صعیروسد هب هودهبام هدن کو قا هلق

 ۱ ۱ حوبذلا صحم لاقي ناد هنسانعم كتج لر راقابا جوذمو ایعاذا بلاغا بالا بیو و لاس

 ۱ ans ندی تاشو كمر والچ هو بزم ھاذا e E یا عمل اذا ق روا

1 |] mr 

 ۱ | بول نورما (ضیحتاو]( یوم ایا ام قراو|بارنس لاقب روید هک ووخا هرس

 أ
 | ara تالو یوفو لوق بودو كلك شوكو .كىلكولس هدیراقااو دلایل اددشل ایا ضب

 | ملیر مولا ی رمح لی دیو لهرا نمصلخ | ذا ماوفلا صوعحمسرفلاق زوئلوا قالطا
 ولت هرز ز بهداذآ صغ لج لا شارو د ديباشلؤو !عالبوزو. ۱ بودبکیرازور هاد شزو فک (صعا

 | ]ساعت دودا لگد دنیا راک ص سرف لاق رود هان وتیوفیپکر وه ن ی

 تستر سس



 | یاس اه یاهمطوخ E المو اير ى ا هلو اقعقم ا

 | لام طتاظاو رعنا 1اذا زمالا ثللدلا ا ی و و ا او :
 | یوم هطروت وهطعتو هسحاذااذک عصمت الاش رد هنسانعم كم هردکیفکل وب ۳ ۴

 | تشل هو هنسنر همر واهات قاذا :اهوضو هضیبلا ام صحا لاقي SORE دی یاران ۱
 | داوو فلّوس فاذا فلا نسخ لاسقب یک ینیدلتوظ بوشلیا هنیق یسولمان قرد هنتساتعچ

 ۱ وال تست( لات رخل رهام فان نس درو كالا ضاسخلاو ردشایارارکت یسانعمرارطضاو اب ۰

 | امدتقااداةالا نيغ تل یضلا لاقب ردهنسانعع قغ واور RETIREES نعستسنااذا
 ردن دات فز وکه کر وساد هزکضآ نالوا هدنجا لز وک هلی وکس کا چم یاخوا كمال( صا )مما |
 قلوااسبقو نکشابش ید هژوح كز وک لنت سل رنک مال رم سا یی ید ید تیوب ۱

 تسوا ك زاوکو املوخ ام مرواذا عبا 7۳9 دی ع: تا لاق ردباتششن 3 دقل واول تاک رد هنسانعم ||
 نسهر ۈخبهدنن زوار جن (ءاضذطلا )ايک یلعالاهنیعنفج ناک اذا لجرلا طی لاق لاتیرد هنیسانجم قلو اولا ابق

 ص2ا )رود هسدآنالوا کشش یه هروج كد رازوکهدنتنزوزج | (صخالا) ۈن هزوکنالوا کشی

 هلی هل خرم میل ارشکیا ضل عرف لاقت واقع هل عضص كز یدون رکود دی همولناهدننزو فتک 1
 ۱ ودهننانعمقهاتدنیما تورا ی Es نوک واڌ ی افا هشخ و هضم غادنزوکت دود هبنوکس او یخف مال ۱ ۱

 || ی رسک كن زمه صاطالا )الما ته ایفلهاروصت هنیع لا ظناذا لا باللا نم اس را ص لام |
 هل ەفاذا وهم. خب فبلا ضال لا هلوارهاظ یی دلوا خبولیفابوبد هاو او خامنه هدنزوک دود ۱
 هدد ان هات هوکراف شخ لانو هوز ائ نطانااع رح قیارعا لاق هیقنزرهظف ضخما

 خو حد نالوا یا منام رند هدنزز وک دارن هند رووک تاع هو د مني هکر هب دهان بوروسهزاژابقرل هود ۱

 صفن لاقب ردهتسانعهتلابا نات ورش الکل د عنزو لیفت (صل) رتل وار اوسم بوی اتش تابلو ۱
 هضلخ اذا صج لاق رد هنناتعس قللآییسهصالخ کت هنسنربو كل مصالي دنا و هجیزشو هند! مالک |
 لّوالا بابلانماص) «وشلا ضال اق دهتساضم قالغا هولك ی شیار هندی دشنلداتهو ن نینهكمال /صللآ
 هلن الش تاک رخن كهل "او هعبطاو هقلخا اذا بابلا صا لاد ن ناسم قاب وبا داف ی ولاقوازتس هلحفاذا
 روند فن اضاو تاتضل هدنعجرددصا ین 1 دزد صاض) او اوصال دندرانمم نانوارک رونی هبیزغوا ۱
 كنا (ةینسوضالاو) هتف مالن (ضانلا و)هانقف ولا قاراش یا هصا نهو نصاوه لات |
 ةتصوصاواضاضاواصص)نالف ضا لاقهتنانعم كلی قلب رظو ارد لز دصم هلی كمال (نیصوصالاو) هل |

 لاقبردهشنا-تفد قلوا تب زق هنر یزیرز وفا لنسکزت نضصاو اقراس ناک ادا ثلاثا بالا نم "ةيصوصاو
 او سارگمالارادتت یا هم هل تش ندهتشاتعه قلوا قیتضراشود, هدرفاو نراقتیا صصا ەتى
 ماضت یا ضص)نسرفل الات EOD اهل قلواذعیص :یرطوط من دکو ک یرلکسریذآ ئم

 صللا ةرثك ی اةضاغ فرا لا رود غارت قوعت نسا رغوا هابخف الو لی (هصل )دوز یا هیقفره
 نصلالخر لاش روتند هذآ قیمطیراشبد ككلذکروب دید هدا نالوا نب نیر ەش زت یر زوما ه دسرو ڑعا ( الا

 ء اصل ة هج لاقي رولوا فصو هادم واط هد تن زو ۽ ءازج (ی اصل سازنضالا قاذکو ونییکنلابب رقیا
 ۱ زفت لار داواس بن زقدسا لبق اذا ءال ةاش لاقى رونی هزویقالو ۇكى رب و ۇر اب | ىو: کنی روت ویو" هعیضیا

 |: نزلا دقازللایاء اصلأ ما لاقت زرد نتنلالا ما دنسهقناط کز نوک روید روع لب زافب واو

 نایتملاصصل لاهودهتسانعم قمار قصصوا یوفیاس هه :نزو لیعفت رصیصللا) اش ذجرفال

 ۱ هب قلا ذا بیش *صتلا ل اه ردهنسانعمق اواكاتسو" قشلبایهنشنر هدننژو لاعتفا (صاضتلالا) هصدتزاذا

 قلوا نیتج هلنبتعف (ضعللا) هکر حاذا قلا صلصا لاتش ردهتناتینع» قمالغرا دنر هراز (نصلصللا ۱
 وا قازماع وطالصا هدنصوصخ ترشو لکاو سشهاذاعب زاابلام انضغ)زمالا ضعل اتش رددتمانعم |

 اخرج هدننزف لعق 1( نصفلتلا) امج یناذا ب ىرشلا اولکالای :لجرا ضل اق ندهنسانعم كلی هوتشوضرح ۱

 ثلا صقل لاقت رادهنسانعم لارا ست اتو كسال/(ضفللا)یسنعتاذآنبلع صعلت ويترك ەن تانعم كلها
 تلبخو تثغاذا هسفنتصقل لاق رد هنس انعم كنود هدعم بزونالو لکوکو قاضاذا عا را تأسشلا ناضل ا
 | هكا نالوا كياح هدزاوشو رش 2 ةيولزا قابو .قیضیا ضقل ی ش لاقیرونید هیهنسن دراط هدنننزو تفت( عقل
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 رک لا شیردهنسابنعم ناز هک ی امرخ هلنوکش كنارو یخ واک سرگرم هعضوم |
 1 EES رھ اصر رک الا صرکل اسب ردهنسأتنعم قغافوا بوکود یتئکو هبهطلخاذا
 برا زی (ص ر نکللا)ردل مەن 4 روند همولطدوخ اب هباق قع فا ص دوس هل هدننزو منم

 ,DE هدیشنزو لاعتفا (صازک) صب رکآا لک اذا لج را ص رک لات ردهنیماپنعم
 ۳ بان 54 ۱ ا صک لقب دهن انہ کک هلكت شد دلداضویتف كفاک(صکلا) دف انا یا صزتکآ

 اللر لاش ودهن دانم قلیطپس جابو ها ةد شو ززا صیصکو صکو منجا اذا قالا
 ۳۳ ایا صیص کا هد لانقننونید هکترند صیصکو ان ةیقداوص تاصاذا اصیصکو
 اوت یاد ۱ زم مم ١ هذخالاقب وند هنلروبق بویر و بولب روب ندتنحو تجزوهنسا نعم رج

 دن کرک ورع دلایا صیضکلا هنم هل نصر لاب ژ ژوندد هعقروق بوپلکل: و ضابقنالاو |
 باد بیو مزار هل یک هم لوتنرد موم ن دانم ٺازطضاو قلقو هنسانعم دارا

 ااو ومازن ی تك نالا صك ءايملا لاقي ردمتشانعم لخت
 ۲ ۳ ةا تکا تباج لاش رد هنطساتنفم تعاج هدشزو هب اهییفس

۱ 
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 بص الورد ةن انعم نم اق بولو نره ندنیش داب مک < كهرب (صاصكللا)
 هاکن لابی زد هنسانوم قلوا جانم بوک سادت زو لعایفت  (صاکتت)
 و ی سینا عابمجا یخدوب هدنن زو لاصتفا (صاصتک الا
 هک ین آ۱ ص مک لا قید هنسانعم كلا لک هرزوا روکذ م فالتخاهکرذتغ) هدنزنفل ص اک
 وا سوق هل هر اف دص اج هل ف كفاك( نصبعكلا) هبرمسوآ هلکا نمک وا هلکا اذا

 لو ون نالوا با اوص دوخان ی دنلوارک هکر ردن انعم صابکهدتزو بارغ (نصانکلا
 حاذا لجرا تک اق ږد هتسابنعم قغ انب وا توزر هلبتهج !زهتساو لزه هدا ذو لّیعفت (صنکتا)
 دست هدر زو يسولج (صویکلاو)آ هتاف. (ناصیکلاو)ا هدشزو صبح (صیکلا] هازهتسا
 و ی e RE :لچا صاک لابق رد هن سانه قلوا ناوتانو نجاع لنس
 1 دودو هل دباعط ساک لاسق زدهنسنعم ع نکا یباسسطهکرو

 رصتکو انلکایااننام هدنعانصکل وقتو هنمرنکا اذاماعطلا نم صاکل اس |
 1 دعا ض یکی وه لاشن ردهنشپانعم كعروب كاجو مالک یا ص کیف لاش
 سس سا اش هلن سینک كفاك (صیکلا) لعب یا

 !نونید هرودو زانعظوا دج لی :یاصیک الف لافت رو غد ەك انو ل یخ ةد هچردتماسهنو

 زو تع (صیکلا)دقد ام هدررخا یانعما کیا هلا صیک هدنزو دیس صیکلا) نانرص یا

 ا س SRE همدآدندشو شو یوقو دوق :یرلبام یاد شزو فیه

 ا رر و بو, مچ ز کلی هکر ونید هیسکب لوس هدنیننزو یرکس (یضیکلا و دراج هل وتو دوو یسېف

 ی بال لا IER ی ذل قمه نات وا لب مسی یر ا

 ان هیدن ی ار EE کل اا
 یک ؟(ص#لا) ماللا لتس صف هسزاسک یاهصیاکیلازام لاقت رد, هنسانعم:قیسا رغول

 یراخ رپ و هیفبسْن نا تلاش بالا نما طر مالا ق لجرا |ص لقب ند هنسانعم لوط تو شایا هشرب
 1 کت بش اش هنب وءاصقتسا اذا هربخ نجات رد هنسبماعم كانا نا ی فتسج سل بو دیااصفتبا
 !قیتطتو دیبخت لیمو مچ يدار وها نفع رخ خط لامر ردی دارم دبا یانعم هلبا,نصیب
 اا طالنخاو تنش هدننزو ماطق(صاج) هقیطو هدايشادا اذک, هضد لاتی رد هنسانج»

 1 وه هم هیلبای دم و رظضم هپهنسنرابهشیاز یارک روب د دیظعرما نالوا ڻڊاح تجب هیدطخ لوش

 | نولوارم هغ بودلزفوط دیک وخ ر نینعبض لت لربط کر وٹبد هییغاواقافیف هجلوج هلنعابف تسوا دلزوک
 | ناف ناضل ا) نفل العاق وينك نضوب وهو ضط بع ق لات رولب هقاب قرهییقاسُماد,نوچطتآ
 ةعرتسلا یا نا لرد هتان لب تع تو ودها یا ناص للا عی رم لاقیرد ماتم
 سس سس تیم تم ا
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 شوفکردب دیه .تلنهصناف : ها یصتاوقلا) هد تاو دهل خوداو لعبا تنی رادار دا کیف رایج لو 1 دع ۱
 وه هن یراهبزغب نزا م هدناوبخر ابن ززآواک | هئ نیکی دلبالکا کار ردهنسنلوش هدنفوخب تنمیف

 Eben) یمیدیصلا امانات اعطق یا صداوق زانا خار ل ۳

 ESS ردا فطخ را ل تست سو اک شک ی ارزو الربا

 هدنساتصف قشمد EER : (ةصنيوقلا) رونلوا دقع هش رزوا كلا وتروا یسمل وقع ناوات هکر ونیدهدو
 هصنقتو هطنتقا لاق ییفسانعم قمهلوآوآهدننزو لعفت (صدتاو)  هدننزو لاعتفا عصابتقالاو نرذهبرقر

 طات طتف هداب ترصهرابد ندندآ هلرهش نالوا ییکللاراد كس هکلوابدیفتص كفا (صوف) ؛هدایطصا اذأ 0

 مافصوق هکر دیدآ "هب نفرت هدنساضقنینومسا هد صهرابد هنب و دقوبهكلب ناداماورومعم :ندنآ هرکصخدنرهش

 هبنوکس كن و یتف كفاف (صبمل) نوا ریغو هقرفت بد جد ماقزوق هلبلق هراز یداصاوعه اکو دفراعتم هلکعد ||
 نا صیقو سام تاتا اضبق یف *تسلا تصاقلابقن ذهن اس نشو اوت نانو کشید |

 یججروسد هیود نیهرکوکض بقو می اذکرحیا اصیق طب قاب لوفت روید ءا ماھ م

 و هکر دەب ابص نب اة دزو رنما (صیقم) اچ یا - ادا صولة لاف : بقا
 تبث هراداسص نههو یرهوچ ردعلوا 4 رتا انش نالوا ماو نکسل یدنلوا لعق ن ناب وب فربشافرط ةدهکم |

aA 1رایدلنا مد و هلداداص نی راسو  a:یابیزانص هزوکرب بلریقف كفا  

 نده ' یا لج جا ضیقت ل اقی ردهنسانعم كمهرک كىممۇ و هودةد زو لنت صیتا) رول ییرکد یکی لاب ىس کز دیسا |[
 هبویقاب یراراوید هدننزو هرایس (فص ایقل|) تراهنا ذات تب تصیقت لاقیرذفنسانعم قلب بوكو و فو ۱

 كکوج بوتا لراه راه قاربطو موق هدننزو لاعفناب (صایقنالا) هتندهنن قلب ةص ايق رب لاق روند
 لا ءالا صاقنا لاقب ردهتسانعم قلاغوح یر وک كنننوقو لاین ااذابارتلاو لخراا صاقنالاقتودهشماتعم
 لاق یدنسانعم قلب بوکوح ییوفو تطقسا سا اسانس تن یی ۱

rرعقنمیا صاقنعنسلاقی رونی هشید شمش ود بولب و |ندننکوکهلبعض تلوم (صاقتل[) تیز . 
 شک شدم انعم تلبا لبلدتو رهف هبنوکس كن هزمهو تف كذاك (ص الا )فاکلا ۳

fقوح : دوخبأب لک قوجلوف ىلع نع ؟ هنسلوم رهقو هلل ذاذا تلاثلا بابلا نمااضأکب مسا )اق ۳9  

 ارش دوخ ال برب و لک رولو تط ضس اکو ار شوا هلکآ نک وا هلک انا ها کن اید تاک تا |
 زر هنس اتعم صاک ىج دوپ: دزو هفرض (فصوکا )ردنالوا تورم لوک اداره هکر ونيدهعدآ نالوا لو وبص ۱

 نعلشيا هلی برلفاک(فصاسکلاو) (یصاکنا) بارعشلاوا تزغعلاو نکالا لعروبس ىا هصزکونصاکوه كاي

 هکر کتک دنا ع ور نرو شی ( سهل ]) رود هراوط سوم اکو هود نالوااناوتو ئوق هدنصوصخ
 ابصک هاجرب ضک لاقط هنسا هب رشا نوبت یاری رولوا رد ضم ص کو رواو| یراهناد ةیعشا هتنوک |
 یب هفبا.صحاکلا سردإذا بارلا لس لاقب رد هنا تج قلو ا ل عع هو عو مخا تل باللا نم ||
 ضک لاقب رد اعم لوا لح طمو بارخ «دنزو نول (ص وکلا )روید هنا وب چنو نایسفا نا چنو ا
 ضر هزال اف رهادا ملطلاصک لالقب شین اساس کپ بوک تویاروک دار هیفرکء ت یتوف هودو رداذاایصوکرتال

 باکلا صع لاض و هراداذا یلبلا فص لاقب ردهنسانعم كلبا لصصضمووح هدنتزو لیعفت (صیعکتلا)یربل ||
 صخ اوکلالطا لانش روند «راهنسن شلوا لع صمووحم تولقن (صحاوکلا) سردف هنیردیاونه ضعف ||
 صیصج دوخ اب ثیثارط هکر وسشید هنسب زوقدزغوب یرلکدید شکل وش هد تنزورما (ضترکلا) سراودیا ||
 یرهوبو یدو هو هلو یّزهوج ژملوا قالطا هشکرههسختو لوا شو ترک هل اتزلتوا یزاکدید ||
 نوک م هجو هفشب ندنرصقهروب نم طفل نآ مه كثب . رهوخب یکی حفر هلبناشن ترج ب ب نکیشبا تبث ندا ||

 هگروسد هح وت طخ واردو و ةرنخذلایا نو کتاب ءاح لانه روتد ەت ەزخذ ال رک و ردشلباذخا ئوق عارف أ

 لرد لوا شت توا درت هدرافو قا ك یزانوکز اب بد وق هرکضتدک تل حط 2با دوس تابت یلوف یزوق |[

 ۱ ی لب الاسير واجر قريب ابن ىا يناسب رد نمبرز وا وا

 ماما یرهوخ کردا حرانش ندیع هنسهنکبا قفل وا لیربت دز ضرایب ار ایر عمال هرزوآ

 یزاکد ذو د شک ن رکورد هح هرزوا نتداع لوق ضرکب نوا كف ردقح هلو شک ش تلافامزخ لوق لع ۱ |
gepa TA کو Teg area o n 
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 | FONT EY FOES عقالطا راهش نما هتنالواهیقاب

 | ندصوضخ همود یشیدصولق ههدلاحرهرون.دهد هب هقان نالواتو زوایرلقااو رونلوا قالسطا هقان هدعب ؛ رولوا

 | نیش یدفلتس روابوكنشوق هودصولقو هاب رسک ك فا رد ص الق ی مج لرد صاقو رد صنالق یعجج |
 | لصولقلازلارخآو ار دیاهاک ند رف هزاتهلبا صولقراب رعو : مود كنشوق یوط تااذکر وند |
 ]| لانقن زد هنا نەم كهرولب جرا دقمر یک روا كز ەود هلب رسک هرم (صالقالا )زدموسره هدنسهداممتخ یلئم
 ` | زف هتساشعم كهكج:ىذوس ەلكمروم ك لوق لع كمروعمهدنما ازا. هقانو اتش هما نسر هظا داریم لا صاقا
 | تویلراهد و هقان هدتنزو لیعفت (صسیلقتلا) اهل عفتراو تراغوا فضلا ق تنعشاذا هقانلا تصاقا لاق

 | كتر بویفبصیسابو اهیضمف ت 2 ماا ذا ةقابلإ تصلق لاقيت د هنس انغج كنك ت وارو! نیکوص هب هزودر
 شل یا اصب د نوئلاصلق لاب زواوا مزالهدانعمو و هرشاذا هضبق صلق لاسفت ر نده اسنعم
 | اتفاقي رونما اول کو و .ییلکلتسوا جیم تولوا نؤزواو چچ یراقاباهدبنزو میتم (صلقملا)

 درد یس زا كن نن هدننزو لفت, (صلقتلا) غاوقلا لب وط فرشه ر منم یا صاقم
 | كيوان نارع ن زیزملادبع نده ا هدننزو جاتفم (صالقم) یوزاو خضنااذا یفلاصلقتلاقب رد هن انحف

 | هب ین مات وا نی میکنی اکا دق دقمردن دنا ص! یعفاشماما رب نعلادبع موخرم ودعنا ی لجن تاغ زرد

 زولالک ا۱ذا لجراا نصر لاقب ردغنسا تنعم كم ماب هدننزو هجر حد (فصرمقل۱) یب تن هدقدلواقالم
 (ص1) رات یراق نبل لاغیوترد هدو نکا نالوارزصا بو رو يناسل هدسبنزو ظبالع (ضرانقل۱)|

 | افم یزالا کیا هبا دزاسو تاهلب مسکو یعصکفاق (سامعلاو هلن وکس لیمو ضف تلفات

 لالا تالا ماصقواصاقواصق هربغو سرفلا صق لاقبرددنسانعم كع روب هلو یلهوکی کر دوخوبربجخ ینافایا
 ۱ صافه ی الماق هسیارواوا یتداع هروکذ م تااح هدندنعراضعب هیلخو نف قاعها عح ر ظذ و هیدنمفرا ذا نانا

 | نیفسلاپ زحل صقل اقيرد هنسانعم قمع لاج بو دامب وا هوا یزب یب یکی س خلاط ثلنرکد و ندزمع» هلپ نمک الاو
 ۱ قمازطضو قلقلا یاصانقلا هنخالانشیودهنساتنعم بارطضاو قلق ةلنوسکكفاف لضافو اھ رخاذا

 ۱ ور وب ی هد هلی ڭ فاق زادة انعم
 روض ۰( صوم۱) رونلوا برض یخد هبنقج.هدزکلف یتوکشود تلودو هةنفح نا وتاتو فیعض ناببلوا ناجم
 باد شرف لات او دار بوکلس ندنتسوا یاس هما ناغارتهع هکر ونیدهبهت اد لوش هدننزو
 | قلقیا صوخ لجر لاقب رونید هرارقتب و بر ط ضم نالوا مارآو نوکسنوزونبدهنالراو ةا اسح ضمتییا
 ۱ شی: یدیااو یضولق كنبدوهب ان قیقتل اوبا هدر زواهکن دیدآ تك اطرب هد رثیجخ لطوفو قتیل
 تم فید ثزوبردرکذ موز دن انحم نه روشد کوکو ندفدا نخ هد و انعف هلن ضوقهدننزو
 .نلوا لقالسطا هسرولوا ندّاتسو ندکوب ردصوص ع هنالوا جونم ندنکلسبا قوم صرف
 یاب قجوچ هدجز هکر و تاوا قالطا همیشه صیقو هلیعكخاف ردناصقو ردهصقلو هلت
 1 كته كامب ة رد غن دراز جفا یک ان دکر وتلو قالطا الغ ثاکم ویو ردنا تند

 ا (نطمصلا) نونید هک یکین لاک دهتسابنعم یصبق هددنزو یکمز ضنا قالغا
 ۱ : بس یرروبس هدّرخ نالوا هرزوادک رام لوق یلعزولوا هدانرا ول وعض هکر وعماد نکنیم
 0 اب ارد ەن هم تاریک وکیل لیعفت (سیمتآ) زونید هک کجا ش جت بؤر انو نج

 ART دنعالا یر نابت البسلاو ةولص) !هیلع لاق شیدطاهنهو , انصیق فسلااذاهصخ

 زا دنور دز و فال راس تاسف هلن هاو هام هما لمع صال لا
 ی ضب دنن رماها هلقبنولشا یرالبآادق قلم نو غابتتها ندعاخ هد هرروز فعقوا كنان برشا

 ۱ اوره :اضاعاو نهضت اكس هد نع یهلاخو دنا شاملا نت ناواش تفالخ یب زق ناک یا مر قم عانا ۱

mlلعنت (لحمتلا) اردیااضتقا قلواعآءاضلخ لخ نالوا ملت هسا طقم رک وع نیب نش نون یه  | 
 ]| ندفتسام اینو لاضا رنک فا (لصبقلا ۳" ضبتف قص ناشاد هنس انهم تک للوک هدننشنزو
 | ىلا صنف لاقل رهناشمانعم قمهلوآ هلسنوکس كونو یتنف كقاف (ضصنقلا] لصالا مرکی ال ترک اف

iرها (صینقلاو) صناقلا | هاداسضاذا افلا بابا  eeنوید هب ىج هدننزو دا" دن  

 :نیدعمهدفاس صنفودیصع یار دک صنفو ضیف هال افب وند + هدص نالوا ۋاك نیو :صدتفف

 سست

 سس

 كيادع
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 | نبلاج می یټ لوشم .هدتنزو روبص (صوحملا) اعب نب لتقن ناکآذا ص ًاعقو صاعقمو صهقم دسا لای ّ
 ندمركص نویقهلنبتعتف (صعقلا)ةردلا منتو املاح برضن تناك اذا ضوعق ءاشلاقب هلوازمردغاص بوروا ||

 كنوز (صاعقالا) تراصفاصوعق تناك أم ىا بار ا باللا نماص قم الإ تص ءق لای ردهنس انعمقلوا صوعق
 كلوا لاخ ایف هدبننزو لاغفنا (صایععنالا)هناکم هلتقا ذاهصعقال اق یز د هنسانعم كمردلو! تعاسرد هلی یسک

 ء هل صقنا لامي ردها قل وا تاق کیا بولیک !هنیبفرب و هناکم تاغاذا لج رلا صهقنا لاب رد هنسانعم
 هتلسانعفا نطبلاوذردطناغ هکروتید هتعیط هلضفو" هنا انڪم ۰: نوش هداتنم هلبعص كفأف (صوم<ع1۱) ىش یتنااذا

 هضومت مضواذا لج زا ضف لاقب زدهنسابنعم كما عفد هددعفدرب , یعیطاهلض هدننزو هخنرحد ( هم هصمقلا

 ردهنسانعم قاب بوکج توروتکهیارارب یتراقابا كناویخ یسهلوغموھآ هلینوکسكنافو یتضف ك ذاق (صققلا) ةع
 لاقي ردهنسانعم كليا تب رشهنیزپ یر ییبشو اهعجو هعاوق دشاذآ لول بابلانم اصنق یظلا صفق لاق

 ناوف نوح نمامعچ هریشط فز هدرکر س ناسنلوارببعت كب كنسي رآ لانو ضع رم هضعهب برقاذاء قلا صف

 ق :ارعوا هعجوو دردرب و ج رخ ال طرخت ةيلخل ا ىف هدشاذ بوسعيلا صفق لاقب رد هنسانعم قاب هلك ها
 و( صفاوفلاعفتراو دعصاذا لج زاص ەقلاغردةنس انعمقنقچمکسکو ب وهعحوااذا هصَ لاقیردهتساذعم
 هیغب فاهدننزو هرم (هصق ٌهعنفر یا صفا وقلاللاقب زدن دنس انعم عافتراو دوفصرونید هن برای دنفآوصنالوا

 ردیدآ عضومر هدناتسب رعو ردنداروا یصمقلا دمخ 1 مارا یسبع ان: كلام نت حر دبدآهدلب رب هدنفرط

 (صوصحم هنر اوطو هنسانعم لعو روسنید هنسېک غاط هدشب هدشزو بار (صانعملا)ردواج هدهلیعع كف ۱

 یراکدروک هنقوا نا بص ندننالآی مچ هد تزورها (صیفقلا) ردب روق یک نکنی ددا ضرب |
 دنیلسعینعد یتلوشوخ تناغف هدنآرددنابز هد هلعص كواقرد دلبر دلبر هدشنزو روبص (ضوفق) رونیدهقوط | |

 هدنتونارنکع هلادادغبو قد دا كخاطرب بنار نام رکاب كامل ردروشم ضوفق ییلرفجیروخ ۱

 یا قابو یصفق شوق صخقو ردنداروارا دج هنو .دجا ن نسا ند جا نداسصصو نیت دے چ رڈ هبرقرب |
 رونلا نه صتقوا هکناللا یمم صققق ثتبدطا هو نود 4 هی هند ت یکی لقعرو ۱

 بیلدنع)اراطا لات ةر ونو ربع نیغق هکر هکر ونید هنن سوف انتعق صفقلا) رد هدهنبتتف هوم |

 صفق رود هننرراقارق یکهرکسن یرلقدیشاط تمد نمر نر ارج و طلا شاحتوهو یا زم |
 قادقو توام لنوو فحاذاغیا رانابلا نماصعفلح لا ضف اش رد هناا لاک طاشنو نین زولواردصم

 بوبنک | هدعم هلکمگاوض هرزواامرخو "دربلا نم ضیقتاذا لجرلا صفقلاقی رد نس انعم قیششروپ بولت زوب
 خلا یلعءاسلا برشنمهتدع ىة ضوجو هقلچقةرارح تباصااذالج زا صفق لاقت رد هنساشعم قیا زاوا |
 هز زوا ناک ی کمتر کس نالوا هدنش هدنهع هژذلوا ضیفنم بواو مس طاشن هکر ونید هنآ لوش هدشنزو بتنك“( صققإا |

 كقوغوص هکر وتید هب هکر کج لوسشو . هلک هدنعام جارخ ال یه یا صفق سرف لای هیلنا جاو جارخا |
 (صایضقالا) ذرب نم ماخاب نج وس ناکانا یمنقدارج لا لوازم دنا كبر هلکیطزیس یزدانف قد |

 (صفقلا)رطلانم نصققادراصاذا لحراا صمقا ل امت ردادنسانج» قلوا یبحاصشوق صخقرت هلن رنک همه |

 نصفقلا نمک ط طح ىا صبفقم بوث لاس رو تد هبوآ نالوا شقنمو طط هدنلکش نطق هدنینزو فح |
 هدننزو لعفت (ضصنعتا) كششا!ناپ * ملا مقام لاه ردهتسانعم قلردتقوص نیک هق هنسنرپ ®

 ضصلق لاصتز دهنسانعم مار هدب زو شولجح (ضولملا) می اذا لجاا ص ةقت لاق ردهسلانعه یایشف رد ۱

 تشغادآ هسفنتصلق لاق ودهن تساي نوع لعودمدعم بونال و کوکو تہ واذا قاتلا اغلا: مر ۱
 ,ناوجلوکد بونلکولی رهناخرابسانو عفت راا ذاءالا صاف لات دهنسانعم لکه یرق ردو یرقو هغو تک و ۱

SE ۱كيرتکددتسانعُ قدر رو تولنکح یر دو قادودواو راسقاولح اذا مولا ضاق لاق  

 بولیکح هکلوکو شرع تو زنا اذا هتفش تصاقلاقب رولواندنت دشكترارحو كخلزتسوص یزک ار وتلواریعت |

 ردهنسانعم انوا هرکضن دقدناتبا بولو ضرقنااذا قع لظلا صاقلاتقب ردا هئس اكتم كلروشويد ||
 هنت هلق لا فن ردهنسا كلكن این یدوبهلنبتمقف (صلةلا شنکنآ اذا لسغلادعب بوللا صلقلاسش
 نادرکه نسب زوددا بش (صالفلاو).هدفزو ربا (ضیلقلا صضیلقلاو صلاق )هس )دهن تثغاذا عبارلابابلا نماضلق |

 | یون هوس شا نوک ادم تارت 0 ) دود ءوص نا نوک
 هززواربس لوق لغز د دنس نامر هدنانسبا جر هبهودیشپد څکه دسنزو دود (صولتلا) رولک ت اصل

 س
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 حس



 تینا ضرالا تصقا لاغقىزدەنسالنغم ك مروت هاب نو اکدیدا وقت نانو ءلتفو |

  هلکن آرا ةدنانا را تکاب هوکرب صیصق هک د خراش و سالب ن اس یخی دلو! تاببن زوکهن صیصق
 ]| یکه نکو صاصقاو ردېنلپا ناپ ردنابن یرلکدید یکتا شوق مک با یردوت یججرتم دفتنکآ رونواتلالد
 هم لازم نکماذا هنضن نم لجرا "صفا لای رد هنسانعم لاری رقتو ملت هغعلوا صاصق,یتسفن
 1 ی en REE لجواواو هنماداذا توم ا هصقا:لاقب ردهنساسنعم قلوا لحولو|هبیکرپو
 مسقو هو ن بیم نمک كفاقو ی كلي# صلال :هنم هاندا فا تولا نم + نت
 و رعرع نعال ) )مانتو فت او ءا لاقپ ردیعج ص اقم
 وص روند ندندآوضر هدلبح مال صیصفو وند هی لبق هدست ۰

 لر رد هزبا تان لهود كلب اکو د نود لو هدننزو هنیفس (هصیصملا
 قز ود ازد اجور مق ئارم مق ضعف نالخ لاضبونن دهن اشمادو.هصق قج هنلوا |

 3 رض ضفصفل ۱ )ناكم نةم جة اظ ىهو نسانلا ننفصیصق ثب ار لفت روند هیهم "اطشکربهدرپرو

 هو دوکنوغوب هدینزوراثرت (صافصقلاو) هدا بتزو طب الع (نمقاصقلاو) هلباج (فصفصعلاوا
 مقر سس تا ظیلغیا صاقصقو ضقاصقو ةصَةصقو طفصق لجز لایقبرونید همد
 رد ی هود هنن كنطفل صقاصقو رولوالعد تبه لغو نیربا هکرولوآ تفص هنالسرا صاتصقو
 صقام ما ةي لاقي روند هنالب نالوازازآ مدرمویذوفرماربكب صقاصقو ندتاضقاصف یلاسمجو ءابصف كفا

 ی ام (هصقاصف) مچ وه ون OR هود تک نوتو یوقو شیخ یا
 بو هم ویروس قفاوآغنتیکرآکر دهم انهناشو لاحو زا نیک "كف (هصفلا

 e "ضفلوت زوده صصق یک ماھ شرود هنایادوهناسف نانلآهلقو
 ررذا هر مف یعججروننید هلک اکیالواههههچ هلی فاق عصف بتلا

 سا باک (ضاصقلا ردندنب دج هنصق ن جرم نی عاج ر دنداجساهبسقو هد بنزو
 از رکو لت لرکردهنسانعم دوقر ENO ere فافعل : _ت ۱
 9 هج تو بیس سس 2

 OT e HI PRN هایشان
 و هو موج موم وب اذان الف صدقا لاق
 نک« ر زو|وقویم لک بتا و صادقا نجنخذا هند صنقا لا رد بیع نیک دوا یاس
 لفق (یمضفتا )دمج و لف اوراق| ثبا ب ضتقا لاقی نو مینانعه كلبا ثباو دو لقن تسیردو تساار
 ۱ تالش هلی بنادر ركزو نا هکر وب

 E ی لس
 SE 7 TEN E RA TESA اذان لان وسند ھی
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 جم دا ]۱ ید نالفتام ناز
 ۳ نت تیز خ (نطامقلا اک اتفاقا ثلادل| بالا دوم اصعق :هضمف:لاقب

 | اهنیلپا دا ست باس نشر هان یک رز صونمختهنس»ن
 ۳ تر 5اا م ت را
 ا صامقل تا انا لې «ىنهفا لوچ ناشي اغ الات مم ەق لاغب نوید هویف شمارو اجل م
 rn هنالسرا ندیاماللهاو لئقكباج هد زو هإ اش( ضاکةلاو )ه4تنزوربنم (صععلاو)هدتنزو بارم

 . لاق
۱ 
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 وتو هرلبودب از الظرف (نصامرقلاو) هدننزو حربز (صمرقلا)" هرونید تکی عبور زو ||

 قفا هلل وکو زرروتوا بورکه نیا نوین قصا مدآ سوشوارولوا رابط یزخآو نویسی اوا
 یتجج رولوا هرز روقج هدهیډاب یتدلوک وند هیدوب قج هیلطزوم نیجرکوکو روند هغاجوارونجت كجفروتپ ||
 هجزحاک (فصدزفلا) ناد صف یا صامرق ههجوق لاقي روند هنغاهنصق هلرافانب صامازقو ندیصیمارق |
 6 ضماز رقلا۱ صاع قلا ی لخ داذا درصلا صعرق لا ردهنسانعم كبرکهزوقخنانلوا رک ن هک شموشوا هد ۱

 هدننزو هج حد (دضنرقلا) ضرامل !نیالایا نضمارقلات نانا: لوقتارو هدوشیشک انار رو لد هدننزو طیاللع+

 gC عزاقو فاذا كيدلا صنرق لاش ودهنساشعم قچچاقندنصخ قرهدراسبقنزابوت شورش

 ضلرقلاس رولوامزال هدانعمو و رددنساسنعم كاوت نوعا لو قاب خط هصنرقو ردقلوا هلنتس نالۆا ۱
 زوتسنند 4 :هدنکت نالوا هدنبنوق كنم كنهمزج - (صینارفل) ؛هسفن یزاسلا صز :رتفهایظصالا هایت یاب | ۱ ۱

 | هلیدیدشت هلداصو یضفكفاف .(صلا)  هلیق كفاق ردیدرفح ضوترخروسنیذ هنفرطیورب تندسزج لۇق 1
 تاشلا نم اضضفو اصقهرثا 7 :صق لاقدر دهنشا ننعم كمك هجر را توروس قرنا كن هکر هل تم ا 1

 ۱ کو دحزاشالا ناصقیهاکلسیزلا قد طلا نماعجریا اسصصقامه رانا یلعا نیت ی

 | نودا قاب یالکو اخر همدآرب یصصقو صف»روناوا لاسقتسا لند دندو ردم ردا صقلف |
 ناتن ایل نیب یا صصقلا نسح كيلع ضعت نع نات هلوقو هلعااذا رافعا "نصفلاع ردهنشاتعم مرلي |

 نا "لصق لاتشندهنسانضعم قورف کوک هل ضارقمیت ەتىش ذرب صفو ردعما صصف دازو ق ناسبلا |

 کود دانا نکو کل و لعهنسانهزدصرونید هسکو کن عصقو قو جمع یو
 ندنویقو هلی رسک ك فاق رد رصاصة عجب روند هنکبکسکوکدوخاپ هنس هتروا كاسکوک دوخ آروم ارم

 لک بوذتف یاد وک لوق نخ دن قاواولاب کل هک ذ و نوب ضقو زود کوب یا
 ۱ |یلوا لحواواو تللو اهقادو بهذوا اهلجنابتنااذااصق سرفلاوا ةاشلا تص لاتسقشرداهتسا

 | :هبنرض لاشه هنتلعانعم "قابا لولو او هنمانداذا تولباهصقلافن نذناعبت ی ىا مولوارکاب اوکر دلبعتض نام

 ]| یا صافظعاو لاننتی روند همدآ نالواوابوسناتنادو هصق ( نص افلا ) ؛هنسانذا یا تولاس انطق یخ |
PNDا | هنمو رد ص جو صف یرابسنج عج که نا نعم هصح رونید هجرک لب رکو  

 ال وا احط دتصفلا نر نح ضبا ما ناسفغتال ءا منال تلاق اونا منلای طر
 | | هيت زاك هعتوط هك ارس هلی ترا هلاملنغ ظلوا ان ظر ق لا
 بز بت ك فاق یت صفلاوذ) هل رسک ك ذات رولک انس وجب كاتم قو ید مروک ی شکآ ی
 | هیدن سک يم« (صقلا) ردو هدندروب فی رطوتب دی جو نو داانا یوقو

 :راضفبو رولاک صاقم پچ هکررد جراتشرونیدنآاسطةم ہد نس هبت ضارقلا یا :صقلاپ ههطق اسقا
 ̀ نولوا یدانقضقمهزوکاک 1شب یدندراقفتن هاب بعمل هاو ر هلکداج ید ا رفا زو دن اصلی هرم
 ادتقااکآیخنفاوم هلکلیا ٹی غیدناواقالطا ص قہ قز لوادر هبدلح یکیدیچهب لعام باب كنباک یوتیبسو |
 | ةف دات تلاکرج کافاق "(صانسقلا) یواش لوټ وق ناضقما ۵و ناوم رل ید |
 صاصق هج لاقب نوسلوا ندنکوا رک ندندرآ رک لیق دیا شاٹ دنآ کد وند هر ځی یلشب یکی |
 || هکرونیدهزب یفیادشواق قاغان بف ییا هددعقمو هرخومواهمنقم نام تن ییا بحرها تالادا شا اطا |
 لشعرالپ لاب ندنآ بویلنو ۍیښ را لایک دبی جشن نزور اخس (صاصقلا)نوساوا یرالید قابا |
 قوضاۋا ی رقو یراصو ناب کر ایدلباناتښم 5ابن یر اكتم یقوا یزآ نر هند رغ از دوب یراکدذآ ماست
 ا قو ریما كغاطرەدننزو بارخ (ساصق) زرد حرز هد یراک عضو را را نم

EAدید رپ ددل و تیاهت كزاتفق لوق لع رو شیب رب قچ هنلشب مناقرف دل ضارقمادتبا  
 | كز ەزه اس )ردم ومر هدوم (تصا تان هات انسزوج رادار هل یک

 رد هتاف قالوا هبکب و دیکییکهکنسوک لوق لع لوول یک هک تغاوسلقدوخاب كتوبق خوب هلی هک |
 | ینجفو دو ماتم نام :صقعیهو تلخو اقا دو بهذو ایه ناسا نیل اةاتل| تسقا لایق
 "ناف تعنتنا عیطتسنال ںاضاذاالازه ر علا صقا لا شب ودهنشانینعم قوا رتهادله دن ند نھن ووك |
 اه من سک وب س خم اقا سخا هد
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 | لس ۳ جنب :وشروب 4 مرا ا شابقا ) (صایمنال) 9تا دی دشووع یونی

 . | لا روم لیتو ترس هلی یزوکب با ها یاجو ینف كفاق (نصج*)ا)ضبتنااذا سرقلآ لومرخ سبقنا
 | تلا صفي لاقیردهنسانعم تمروسواجنمس ارم ماذا تلاش پالا نم ایصخ لجرآ !صخ لاقب رد هتس انعم

 اودعیااصق یف لوقت ردهنیبب اجت ك رکو شکر اذا هاجر صخ لا لاقي رد هیس انهم تم هلو هبسنک اذآ
 هدوب | هصقنو هیصلاغبردهبیبا نم كالا ديعب هدننزو لیعفت (صیسمتاو)هلیرسسک تن هزه (صاخال)
 رونلواریبعت كلک دچ هکر د هنښ انجم ینغج  بوقیصیتا ك هښکوپ هلقمرپ یکیاهدننزو ضرف (صرقلا) ؛یشلانع
 صرف لاقي ردلبعتسح هنسانعم قمرمصا هرب و هلاف هیغبصاهنخ ادا ل والا بابلا نماص قد صرق لاق
 ]| لاقی زدهنسانعم كمك هضبقاذا ؛یشلا صرف لاقي ردنسابنعم قلا بوپلجو یهسنریوهعسیلاذا ثوخربلا
 ٠ || كنهصراق (صراوقلا).هطسباذا نبجلا صرف لاقي رد هنسانعم د نچ ارجن نوجا قعاب كعاو هعطقاذا هنصرف

 )3 لول هصعلا تاملکل يا صراوملابسانلا صرقب لازیللاقیرونلوا قالسطا هنکندیالدهدرزآیطاخت ردیعج

 Ef رونبد هدوسنینک نار بوروبناسلوردقج هوا قحراتات هکددویشند ةکح و بهش هنس يروي (صرایفلا )

 | باکاذا صرات نبل لاسقی هوا شینک يکليشک  هلقلعا بصدوسقوچ هنیرزو هک و بید هدوسینک | لوشلوتیبع
 | يتداگدنص زکروسنید هصقم (صارعلا) هتضوج تبهذفرشکب يلح هيلع بلح ضماجوهوا نالا ین
 | داغ پا همت ت كفات (صرق )یر برقعلا نیکسلاوهو صارقلاب هصرق لای رولبیکر وب غاز ږد
 0 هتک كتا هنادر صرفو ردیهماین اسلام یا نب ثرابطا ټخا ن صرقور ددا اویا

 رخ (ةصرقلا) !هنيغئا سلا صرق علط لاقي رديمرج كشنوك دارم هکردنرابج نڊباتق آب رک یه
 يک هنصخو نصف هلبعتف كنارو یربیک كف اق رولکهصرق یعج صرف روشدهنس هناك يا یوم هدشزو

 ۱ DI ید هد زو ریما( صب قلا )یک فرخو هفرغ رولک صرف یعجج تتهصرف و روک صارفاو
 ۱۰ ابرونیدهنا یرلک دید هيدا دزو نامر (صا قلا )زولواندهحایو ندعلابردماهطیرلک ید یخ

 f ive ERE" یوکدولوادیک ییظفلرچ و رونیدهنارفزننم وردیدآ تابنییب رعونرو |
 ]| لافیردهنسانمقلوا ردیا تییغول صفو ترفانم هبا سانامناد هکر هلنیتمتف (صرقلا اق ی! صا رفرچب !لاغب
 | قعاجج بالکن ورع یهدینن :زو باك (صارقلا )ةييغلاو ةرفانملا نل ماداذا عیار! بابل نباصرف لجرلا صرف
 ندم هنعمهردشنوم فص ندننففا ی صرفهلبدبدشت كونو net (ةنيصرقلا) ردیدآ و صر هدندرول

 روضید هتروع نشود هناکو نظ ندنآهبسلک دچ نیس دنکی سی ر هنصرف سپ یکی غیدلو بفن ندرت هنر ظنو
 ما (ضیرقبنا)ردیلغایاوا !قلوا تروعیک دج نکآ یدلباریضت«نوکوب حراشهچرکردهصوصخ ةغیصرلنوب و
 مقدور عطا نیجلا صحت لاق ردهنببانعم كبك یرجقموب قمو نوا قعاب

 ]| لاو الت تاکر ج كنافو كفاف یف رفا زجرفل کردم یا ص رم فی نح,لاقیرونیدهناوسن دار ]نالوا یر کد
 داراپدوص نربکههلچ هلی كنار عابتالاپوكفا ءاصفرقلاو) هايدي كفا ویچ ی نافو فا (هاصفرفل ھذرفلاو) هلب رپ
 قرهجوتندنرلکجتا یکرک ینرللاو بوکیدینرازدو بوصق هتاف نافلبواوبوبق هرز ینراقانیق ېک ی سهرونوا
 ینیدصق هنیرافنلوف ینرالاو بورډ شپ هنیراقلب وا یراق قرهلوا بکنم یک کرک هرزوا یرازبدلوق نلعرونید مرو توا
 الع سلجم ناوهو ءاصفرعلاو رام یصفرقلادعق اب ریدیشو روتوا بارچا ,کردقمروتوا دلا
 ةینک مب اؤ هنا هنطب قصلب و ابکنمهبنکر ىلع سلجت وا هیق اس لع اصب هدي نګو هنطب هذن قصلبو
 سطر (صانف | ضدلب یا صفارقلجر لاقیرونید همدا الاچودلچ یر یدوجو زود الع صور
 | دونیدهرلپ رغوا هدننزو هطمارق( صفا لا هنسانعم"یزحلخ هلوار دا هک هلقعمار یونی هدوخوپ لوشهبننزو
 | رد نام ناخب بوکچ بوطر بوروکت دیر یر + بکر دن زومجرحد صور نمصوصل
 | بوردشنرید قصعم هر آرب فرط کیا كرو ویلچر تعهد دشا هصفرق لقب رونواربجت قلب یوطزومط
 [[صفرفتلا) ًابصفرتپا ۳ OES انچا ین ھل بدیم بت كما عاج ابدی پوطرد

 E زوج | تصفرفت لا ریښو قهروآوآ RE ور د او روتا اجهدنبزو 9 حر نحو

NT RT E ESO, ۳ ۳۳ایت  
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۳۹۱ 

 هدنشنزو را (صیتفلا )روند هبفظروع شارف بولیراب (تصوقفلاو) هدتنزو هنیفس "هصبتفلا امو ||
 تغل هدننزو رونت (صوعفلا )زر روک بو روک« اراز یاودا ضعب هکر دقوطرهدرب یکه فلک ندنناوداریکآ
 هست رههلکنآهکر ونده وظ هدنلکشران هدنجو كغاقوج نا نلواربیتزرک ( صا قفل ا )رونند هنواقماخ هدهیرصم

 نوکت ةئاعر هشوهو صاتفلابهضطف لا تقی ردفج هلو ایم ةبتقلاوب تخاموخوب ردیارامراتیکه طزوم نلهسروا
 هصلخاذا هصلق لاش ردهتساتعم قمرتروقهدتننزو لیعفت (صیلفتلا) هتکردا ی لک ض ةهفتزرج فرط ق
 زد هشام قلتروقتولت رتضهدننزو لعفت (ضعلفتلاو) هدننزو لاعفنا (ضالفنالاو) هل مسکتهزمنه (صالفالا
 هل رقتربندنلا هكر هدر لا عتفا (ضاالتفالا ) ضاق هصاخ یا ضلفتو صلفن او صافاف هضلف لاقت

 نافصبقو بی وذنهصیقو راج نهصیبقو ءاربلا ندصبقو دوسالا نیهصیبقو ردهبرقزهدشبارقیسهبصق
 هدننزو روبص (ضصوتقلا) ردراباصا صاف نص قو ق راخمان ةَ فو نومدلا نذص قو همر نبادوخاب همربش
 كنیراقنررطرکر وند هنآ ل وشو قلا ی ولا یا ضوبق شرف لا ةیزونب دهنآی لکنربد یسناضعا و یوقو دنوق قم هی
 هل رتسکفاق (صبقلا) هکبآتنش فا رطا لا ضرالا بصب 1 ضکراذا ضوبق سرف لاقب هوا ران هلن رل چو اكوا
 ناوارفكي ورد هنسا تعمًاشنمو لصاو رشکد دعیا نالفیب نم صبق ءاج لاش روید هزشکد دع ندان

 نوجا حظت هیوسن هکر ون دهی لوشهدتزو بم (صبقلا] درج هد هل تق كفاقهدنوپ وند ەنەم چ قلموق
 هنموبلطایف لیلا ىد نيب دم یذلا لیطاوهو ضیقلاب لی !یوس لاق زولك هننلکوا كنب رانا ئوق
 | امرخ قوج هنراق حآهکرونید هعجو کر هل (صقلا)ءاوتسالابلاف ىلع یا نقل نلع هت خا م ماوق
 یربایابكناسنا ضتقو قب زا یعرلا لک نم دیکلا مجو وهو صقلهیاصا لا قیرولوآ ضراع هک نک
 ردهنسانعم كکهطاشنو شتنجو هتماه اذا عبار لا بالا ماض بق لج را صبق لاقت زد هتشانعم یل ؤا ابقو

 رد هنسانعم قلوموب بوشواق یزغآ ك نجر ك هقانو طشنو فاذا لوهجلا ءا لع لجن ا صرف لاتقب
 ردهنسانغم قوا هکر کج ةرلنیکا دوخاب هرلجاغاو تمضفااذاروب ملا بابل نماضبق قالا جز تضبق لای
 || دمدآ تالوا رّودنو انفو قربا یس هبت كنشا هدشنژو رجا (صیقالآ) صبقناذا رعنا یغدارجا ضبق لاتقب
 هنن زازب هکوا هدننسو رک هلبسو رانا كن لانا هکر وندهن لوشو روم ر یا سارا بقا لعز لاقب نوتتشید
 eA Ee تازلا یف شت یزلاینا صدقا شرف لاغب هلوازروب قارام قارب
 هد تنزو فتك :(ضقلا) ةرّودم هةم یا ءاًتط ر ةماه لاقتروت د هنس هبت شاب یناراوب و یربا هدیتنزو ءازج
we 



۳۹ 

 ۱ دنلآرب ندرومد هدو تازح EFT )ەد سىزو رم نم (رتسرغلا) ءانلانم ی هبصرف تنا لاقت

 || هضرفلاقب رولوا هدنزرطیسبقجم ی جش وباب هروکه نا ها كح راش لری غطق شموک دوخابرومدهلکنآ هکروبشید
 هشادت ول ا نالواهدنصوصخ وص هدننز زو زیما (ضب رقلا) هضفلاوا دید هبمطف ددخاوهو صارفلاویض رقاب

 | رد ەصیرف یدرفهدولو لاله هلعطق کروند هنن رمط نویی و برمشلا ف ییصرافیا یصی رفوه لوقتروئیذ
 | كکروکلباروکوت نوب عی هلباناب هدناویحو ناسنا هصب رفو قنعلا جدویهو فصب رفلا من "یرمل لاقب هنمو
 | فتکلاو بنا نی یهو هتصد رف تدعترا لاتقا رزد لرتلرت هدنتفو یفوخ ةصاخو اساد رولوا هدننایم

 ۱ نیت نوش هدیسشنزو ءارزج (ءابصرفلا)  هتنانعم دب وس "ماردیعسا لرد هصیرفو درت لازال
 ۱ دجزکلأب بوراو هدقدلاق نلاخیشا كم كضوح نجف هروط هددعرالا توبلقوص هراز هود هدکه لک هنشابضوح

 ۱ ندنس هلیبق هلهابهدننزودا دش ( صارف نفلا) تب در شضوطاالخاذاف ةيحان موقتتناکآداءاصرفم رد ەقان لالو ارا ۱

 ۱ رونیدهنسهلوقم قوع و كوب و زیزلمح هلوا اب بونلبس كنوناخ ضباح هل رسک ناف (فص (فصرفلا) رد رد كنطبر

 | ص رفلا هتصرفا لاتقب رد هنسا نعم كمر ولا تصرف دیکر هلیرسکك هزه (صارفالا) رولکصارف ىتجج
 | | هصرغلا صرفا لاتش ردهنسانعم كليب تينع صر فو قلو تصرف هدننزو لاصتفا (صازنفالا) هتنکماادا

 هگرشرجس اوظلغو دیدشیا ضارف لجو لجر لاقب روید هناویحو ناسنازوای هدننزو باک (صارفلا اهرهشنااذا
 | ضارف هبلعام لاشردندنسانعم غطقروسنلو اقالطا هب و صارقو ردیمسا ی: دح هلرعاشمانرج ان ورعو رود

 هشقناذآ لعنا! صرف لاق ردهتسانعم كلبا شقت هلبجو ارومد ییلفسا كنباق قاب هدننزو لیعفت عفت (ض رفتلا) بول ىا

 عافت (صراغتلآ) هیواناذا .هبقفهصراف لاقت زددنسانعم لمّسلتب ون هدننزو هلعافم (هصرافلا) در دنا فرط

 ۱ هدننزو طدالع (صفارفلا) اهو وانت ادا هژباوصرافت لاق ردهنسانعم كىشلتېون هدنسهصحوص هد شرو هدشزو

 ۱ روني هروناج ىج ولهدوکنیلاقاقلطمو و رونید هنالسرانالوا دیدشو ظبلغى روي یتت هدوک. اه (فصفارفلاو
 | هژیدیدشت كداصو نال تاکرح كناف (صفل)ردندآ لجر رب هلیعف كناف (صفارف) روشید فدا شطنلادیدشو

 هکر بد حراشرد صوصف یجبردمهویسع درد نهب رسک ك ناف كنب رهوجر وشند نیکت هدیسرافز ون دزو
 ییاراقلا ارصنواو تیکسلاناوثیلهعشب ندنکیدیدردهماع تغل تیاهنبویلوایرابع ناپ ددهالک تب نجوم

 رونڵوازىبەت یربقانب واوى هکر ونلوا قالطا هر ینبدشواف كکیک یکیاره هدهدوک ص فو ردراقغتم هلبایرهوج
 كتدامربرمالا صفو نیبظءالسکق تلم یهو ما رفک» هه تسیلیا ءامظل هصوصف ن | سرفلل لافهنمو
 قالطا هنهایس كزوکو هبصفم یا هصف نمرمالا.كين اب وه لاق رونلوا قالطا هنس هرکی ج هنلوا ناب و ل صف
 ۱ هضیصفلا ها" هنسانعم موللا نس رونلوا قالبطا هنسلد قاسمیصو اتهتفدحیا هنیع صفار لاش رونلوا

 | ییهنسنرو لاسویدناذا ینانلابانلا نماصیصق حرحا "صف لاعب ردهنسانعم قخآ تونلت وطر هراب هدننزو و زا

 | د دنسانغم كوا یسکر کحقاجواو هاو لصقذا کنم صفلاقبردهنسانعم قمری تكا ندهنسنرب
 | صیصفوافیعض هاکبیکباذا یصلا "صف لاقي زد هنسانعمقلغا هج هتسهآ قجوجو تّوصاداتدنطا صفا

 8 هجا دیقمر ندهنسنرب و زدیمساراکس رن صیصفو هوا هنر ًابزنس هکلی کش لعان هکر وشد هکد رکج لوش

 ۱ | لضحامنمیدزا رام ىا ەنم ىش ىدى يافا نو رذذوخأم ندل وا یا نمر دل عتسم ےس انعم قلو | لصاح

 ناخون ی خر و هیف ل اذا الکل صفصف لاقنردهتسانعم كلیوس بت رت هدننزو هراز (ةصفصفلا)

 لا نانلواربعت هجو هل لافلام زی هن لح یار صفضفلاس ردهنسانعم كلبااداهرزوایعوفو

 4 هروئیدهمدآز واب ولتدالج هدنشنزو طالع طب الع 1 صفاصفلا) ندیعخ صفاضف روند تسساهدنسرافروشد هناسن

 ح نوفر 4 هل هک كنم (ضاصفالا) نوش هئالسراهلباه (ةصفاصقلا) دیدشدلج یا صفاضف لجرلاتقش
 ۱ )هنجرخا اذا هبسفحنم انشهبلاتصصفا لوقت: دهن سانعم ابا جارخاولضف ییهتسنوب ۱

 | نداق )ا قلجادا هنیععهصصف لاتر ەنەم قب هکتدەكید هیات وخ 1 یژوک هاتف

 ۱ رد هنيا عما قمرا یی ن ندمنسر ةدننزولاعتفا (صاصتتالا) لصفنااذآهنم( صقنالاش رد هنسانهمل اصفنا

 | جیرتفسا ام ىا اش هنمصفتسا ام لاف نده انعم جارضتسا (صاصفتمالا) هلصفاذا هنمغیشلا نصتفا لاسفب
 هنغاوصءصفت لاشه زدهنسانعم كمرب و یلیغاط بو دباترفن لدهنسنر سان هدشزو جینج دن ( (صفصفتلا)

 ردن دنت دم ص اضفلا دخ ا ن دمع ند لج لو ارونید هیسک ن اتصو نان كز وره دننزو ذا دش ( صاصفلا) او انا

 اهرسک ادایناشلابابلانم اصقفذضیبلا صقف لاعب ردهنسانعمقمریق بو رای یب هظروعهدننزو ضعن (صةنلا |

 ا
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 ی اف

 كیکوکی کیا یرلکدیدیرعش هلیسهنبرغضم (ءاصیما)ندیلنوه,ابصغع رود هبینک اقا قایچ ندنزوک |
 لئام هلو نشورو لو نالوا لثام هیونچ ردلئام هلام یریو هبونجیربزارولوا هدنناج کیان شک مک |
 هلا شو رد هدنزغآ كنتزوصربک ]بلک هکر ریدروبعو یناعیارغش هتنالوا لئامهونج ردکنرخمسو چوک نالوا ||
 یکیلوب هکر دندنزلهنامقا رابع ر دندنیک اوکلنتروصرغضا بلک هکر رید ءاصرعو یاش يازعش هننالوالفام ||
 ییارغش هدعب یدلبا تعزع هنلاج نم بودی رت یرانوب لیهسیدیا یراشادنزفرق كبوک مانی لیهس کوک ||

 قالطاروبعاک (نونیکنآیدکبهیوا بودیاروبع ناشکهکومرع ندنسهقرآ لینهس بو دبا زی فاش ید ناسم |

 هیلیوس فال خ هنجوز ویدراو مضیح نکیا لکد ضإاج کد وند هتزوعلوش هدیننزو هند (ةصوخلا) |

 مام لوقت روسدهوس هحروفحنالوا هدنشهروا یکک كناننا هدننزومرم (تضععلا , )زد : دز 1

RT 

 ناد «دنزو رجحا (صعالا) یدلبازکذ هدنسهدام هکر دهنسا عم سوغ نیم نه وغ نیغ و باذک یا را ]|

 ردنا عولط بکوکن شور یکیا هرکصندازوج هدف ذکهلوا مولعم ںونپد روبع هی رکیدو ںونلوا قالطا هنیرپ

 رابنلباقالطا هاضیغاک | هلفعوطقاببچ یرازوکب ولاق رهدیااکب یاشيارعش نیتقا فدرد كن ینلوا
 ءاصیعو یدلبا مزه یه ذو دنع هللا یر دیلونیدلاخهدنآ هکر دیدآ عضومرب ءابصیغو رارد کب صو اکا و
 یدنقص هلنبتعقف (صتغلا) يديشلبا تبث هد هرزوا قلوا اصیمر فلّوم نكر دي٣ یسدلاو كك لام نب سا
 ىق كنيغ (صوغنآ )قاضاذا عبازابابلا نم اصنخ هردصصتغ لاقي رددنسا نعم قوا راس لكوك هلی
 قل اط هیوص هدسننزو ثایغ (صابغلاو) هدننزو هباک ( ةصا بغلاو) هلی" كيم (صاغلاو) هلینوکس كواوو
 .هننعیفحو روغ كنهتسنربو هتلزناذا اصابغو ةصآيغواصاغمو ابضوغ نصوغي ءالا قصاق لافی ردهنسانچم
 :رکذ هکرد ردصم هلیعقف كه (صاغملا) هلعاذارمالا ىلع صاغ لابقی ردل يتسم هنسا نه كسب بولوا علطم

 ككا هدقاباو هصوغ عنضومیا اولا ضاغما ذه لاقب رونید هعضوم قچ هلاط زولوا ناکممساو یدنلوا
 د هتسرقوب | رالطهاب رد نوچگا قمرةجوچنا رونید هحل اطهدتنزودآ دش (صاوغلا) هنسانعمقاتسبلا ییعارونید هنسیرقوب

 .هیلباناپ رق بویلبا بانتجا یموز هک ات هلوازمردلبب هنجوز یضیح نکیآضنح کر وزد روغ لوش (ةصقاخلا) |

 ضناحیهو امعماج امنت ضناح اسمن اهجوز تال قلا فصاغلاف دصوغلاو هصداشعلا تنعل ثيدلا ونمو |[
 ینایب كحراش هلغلوا طقس هدرلبضجمن هداروب نضئاج یا لوقتو اسهجوز بذکخ ای اهنوکل قلا ة ص وغم او
 هصزنف لاقب رد هنسا عم لک هدننزو ةج رخ د (ةصزفلا) ءافلا لی لب صف رد هروب هرابع لصا هرزوا
 كسلیا شبتفت یکی رک ویل هشا تزود چا كبشرب هل نوکس كن لب یاو( یف کناف /(صحعآ]) هعطقاذا
 | كمر ود نغارط بوربص نتزوپ كلر رويو هنع ثعاذا ثلاسشلا بابلا نم اصف هنع نصت لا قيارد هنساشعم
 عزسااذا نالف صخب لاقي رذهنساسنم كلبا تعزو هملقاذا پازتلا رطل اص لانمي ردلنجتسم ا ةنسا جم

 بوتا اریطیشوق قلت رغول است لر اذا ییصلا نم لاقي رددنسانمف قمانر وا یراشید و | كاغچوچو
 رونیدهعضوم قجهلو | نك اس اقلطم صغ واصوخ ا دیفذخت | اذا. بارلا اطقلا صغ لا ةب ردونیانعم كغ دیاهوپ
 هیلبشا صخو هنو شک ]عفو ملطرلط یخ رو لا نیعمهنفاضا هکرو نی همچو ار دارم مو
 لاعتفا (صاحتفالاو) هدننزو لعفت (صعختلا) ردعضاوم یرلکدید نیتزوس ص ذو جالا صوبو طولبلا نضقو
 یصفتبا!ذا صعتفاو هنعصیغت لاحقب ودهنسانعچ قمردشارا هلبا هلا مو دج یز وبر جبار كن هتسنرهدستنزو ۱

 سس

 هکر وند هنسهوب كنشوققلترغب هصاخ هدننزو دعقم (صععاوا هدننزو بولسا (صوخالا) هن ثلا ف |

 سنت ی سو بیع كنيرب یربامناد «دننزو رواج .(صح افلاو) هبننزوربمآ (صیعفل۱) هنق نقوقنیا یبصلاذیه

 ناکاذااصح افلاقن ردنسانعم كليا شبتفت یزو جاك رح امه دخ اعاد هدشنزوتیلءافم ةتصح الا هلو

 هصرف لا قیردهنسا عموم هلنوکس کارو یک ناف (صرفلا) سو هبحاص بیع نع ساعت ام لک |
 .هضرف لاقب ردهنسانعم كلبا شو هقرخ اذا هصرق لاسش ور هنتسالنعف قعریو هعطقاذا لوال ابابلا اشف |

 لةم ضرفو هتصب رف باضصااذا االف صرف لایق ردهنسانعع قّمقوطات قمروا هنسهصب رف تامسکرب و هقشیاذا |
 قاروبنق بواوا ضرام هبدقرآ هکر وشد هاپلوش هضرفو ردهصرف یدرفم رو شید هنکد رکج كشع یواکدید |
 هفرغ( ةصرفلا) بدانم نوکی ىلا زآ یبهو ضرفل تن ةصزقلا انا نالفلاسفهنیو داش
 دونید هی هصح نالوا ندوصو یون یاهم صرف تاج لوقت ندزوخ امندنسانعمعطق رد هنسانعم تب ون هدنتزو |
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 اسید مرا هدننزوربب ز رب5( شوقر یمن لصف وع ږوشبد هثښزالوب وک ږوب هدننزو
 د لاقهلوارمرب و یتدوسالصا هسنلوا دهج ردقنره هکر ونید هنویق لوش هدتنزو روبص (صووحاا)
 هایم له اداشن اتس مهفر اراوشد تاش هرج یسانعم هدننزو لیعفت ( (ضیوعتلا) تدهجناوّندتال تناک ادا

 تیر و تودين نر شروک هدننزو هلعافم (نصواعلا)" اصپوعاش قلا ادانالف ی نصّوع لامن

 ۱ ةاْالوطو زرانچ لشهرمح ك بونلتدش تیاغب هادامرب هدننزولاعتفا (صاسبتعالا) هعراضاذا
 :ea هاش هلکچ تلکرا هیهقانوبناوصل دتهمزف 5 ناتلاو دتشااذا هبلچ رمالاصاتعا لاصق
 ردیلع كلجررب «دتنزو ینوق (نموع) عتلرن د تب ضاذا هال تنصاستعا لاق نھن اتن
 رک انیعرولک ناصیعو صایعایجلجرونید هنغلو روق اغا قشمراسص هنیربیرب قلتج ار ملپک
 ]| قدس لصا یا قدص صیع[زموه لقب ردلمعتسمهنسانعم ًنمولصاو تشتللارشکلاجشلاوهو صیع قوا
 ۱ مس رو توپی تار اچ, د نکو نوت هنخاو روم زاب اغا ن ھو نیااق دوجاب كني [هشبمولنکیو
 ۱ ۰ ندنس هلسف نب لب رق رایمخ كيهزمه (ضایعالا) .زدیمسا هیحان ندب :راهیجات هبدمو ردیدآ ضرب هدنژابد

 1 ۳ یمداراو و ضان ملاوناو ضاع نالوا یالو|فابنمدیع نیک الا یش دبع
 |. لب دمو مص كاداصر یرسلک كنيع (وصیع) ندندآ ك دعمر ندنوان دعم ناستسب رع هلی رسک ك نی اا

 این تل( نصب ریدر ك وقعد تزضح هک کز دنعسا !ماللسلا هیلعو انين ىلع. ميهاربا نیان
 ۱ ول تنر نی یهود هديك لوش (صابعلا) ءوس تنم یا ءوس صیعم نما تم لاغ قنات
 ۱ هشداریایف د دشیمیاصایعع لجر لاش هلواردیا دادن ولت نروکجمت هل سص هدقدنلواهفاراو

 ۱ دن ولات انی نودد هغابچو ثیرج ناقا ندزوکهنتعف (صبغلا) هجا نیل لس ملت مف, ىلاغت وب
 | عیارا  هنیع تصبغ لاقل ةف انهم ققابع قوجوکد ولواردسصخضضو نفعا صغ
 و نوا پوک لن ییههکرب هکر دیفدازمو هدننزو هضفاغم (ةصباتغلا):اهصمز زكاذا
 (êb :ضزاءةبلق هد دشت داصو ی ل : (ضغل) ةطذاخم نا ةصياغم هذخالاق

 | ماعطن اتو یا یا بغل بیک لقب هددنزودرض رولک ص صغ یجب روند ههودناو
 من یمح اسم (هضغلاوذ) قرشاف قلاق ضزعاامیهو هصغلاهنذخا لاستیرونید هبارشو
 ۱ i IRENE POR یکی رمو هدنزاغوب ردیبقل

 کرب اخ (نضمج خلا Ferd هدنزاغول «
 والا عازل بلا نم اصصخ حلاو سكلا ب تصصم وقت رب اند نزولی هنسنرپ
 رمان یطغورونید ههدآ شعزوط هثیسنن اقا ردرافصو (نآ انیضعلاو) :صادغل) هصان

 |دیدآ انبنوبهدنزو رفعج (رصفصقلا + موقلاب یا نضاسغ لازم لانقن رونلو|یالسطا هناکمشلوا
 تا یس ارقا :كر و هقبا ضم هنلها هلةيبض نیر ر لب رسک زمر (صانصغالا
 |.لاق ةوطل تونطپ ینابلهک ان نیکیالفایغ یتهتسکرب هدنزو هلعاسفم (دصفاخلا)۰ ا قبض یا
 اد صخاوغ ىج وند رکزورذمقو نالوا ثداح قاس مک ان( ةعصفاغلا) د رغ للع هزخاو هاجافاذهصفاسغ
 یقفاللبغ (صتخلا) نهدملا مازو ایا حصفاوغلا رم نلاسمت هل اناسقو لوقت

 سا ال لو ناسا ادیلخ صف لاش دینامیک جوا كننخالتزخ نعت تشان
 هلا صير دپام نامروکرقجوزاوخ أر هن منا ییهسکرب هلی «( صل او) :هدنشزو سمر (صشل
 قانونا دنا ارا ین الات بانقلا نم ادص غو انبص# حضو مجنک ننضعو برضک هم
 را کو هم نواتپتواهاعادا < هه لاقت وداهنساسلتعم كنار یاش بولبیع
 فولاد شوکه وپ(آزک او نونیدهخامجوا هلرح ناقاندزوک-هلنتعق صغو اه هرکی ادا دنیا صافی ر
 تا و اقیوو نده ما ضد یخآینتلزوکو نما نم هلابساموهو صعهنیعق لاقت رونیدضمر
 ۱ !تفاو بک دنفح هیمکرب لینوکس یم نموا صر لابساذاعبارا بالا نم ابصمهیع
 ۱ ودهسانبما كلي زاقتحا يندوب م دننزو.ناببعتفا (عصاقعالا) یبنکتال یا يالا بالا نه اص#:به قمنا

 ۱ | يلع صضوبغووه لاشیدنموریلوعف-مسا ندض# نالواهنسانعم كلسع (ضو لا هرتتحااذا هنضق لا
 و لای لوز بز( نتب نا اشحپ بزا عدن زو اوا ضو 2اا افلا عا هند ق نوعطءیآ ۱
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 رخ امج اعاذاةزوراقلا نط مف لقب رد هنسانغنقلایچ هغمرفج هلک لب جاقط, نالوا دنرطآ تتش دنن دز
 یکی رک یا هسکر و :نمآز اند امچ رخ ا اذا نیعلا ص ملغ لاقب ردهنسانعم قمرفج ندنریزوکو .اههاصاهم |
 ند ەنتاتنەم قلوا ل ئات ەكج شېن نان فلج ووطباع االف ص ماع لاق راس ۱ ۱

 موقلاب ضلع لاقي ردهنسانعملربجو فعن یک اروزةیسکر هدصوصخرپ و رد ی
 تو یو نو ویو د یک یل مپ ضلع )مهر ۱
 ساعت (یضاملا) و ازم ای زوم تو شو ادن |

 ادودز توکم كيدو غك نبع صلا). دیدش ساع یا ضاع موب لاقی-یدناوا کد تو |
 تاس قب رع یدک سوم یار کردار شر آسا دعط ||
 هلیاصو كنیع) ةیدمنعل ! یدنلوارکذ هکر یفدا خو هلاسنزو یمیلع (ضبلصلا) رد زوق هر ۱

 كنتبع(توضنعلاو) هدشنزو یضارا (یصاتنعلاو) ةلبرملمك كني اار تبقا و |
 تلشندفص او, نوساو راسو تابت روثید بدنش قغاطوژآ اتیا طم هی هدر نت | 1

۰ 

 ارال هبا ران هر هه رنشا يدار لک اه <مانعالا مظهره یا نصنج ا

 | نم سن2 یاس یھب دو اوون مشیا صانعبسارققباذالحراصنعالاشنرذهتسانعم للف ||
 برق لاقب روند هرس ولت هدننزو لج رش( صنصنعلا) ردوصنع یدوفزوسنید هتشهقب اتش
 الفبا یا یسنع یه نوار ما چ تا زدن انو چ الدش یا
 تاغا کراتین مجلل یا نمنع ىه ناز وندهنوناخ قوج کر حوض ول« تب

 ها مسلح IER زاک را وارد و بو ووشو خب
 قلا سیا ضفنعوها)انقب روند یشک ی وخ و روند کا کات نیشیدو بم هات قرط |
 :ةنصفتع ةأزما لاهش وومشد ةةروع نالوا هکارذنا یھ دوکو روند هنزوعقاشکع ولزو صلال

 «لاش ودهنسانعمح د قو نفازکو تالا یونی 3

 میم هو سوم ۱
 ی سا بم ی مرد لباد ناصف اقبل او ||

 نسل ربات مس موز بنز
 صولا نان ارغوان دا عیب شلیک وتو لات هو ۳

 سس
 حب ندارند رس BI واسط 0
 سهام نم هيلع لا هيلع صوع لان ةر رددنسان نم كلل هاو تجلیل وكيت 1

 "تاک یساعةاشلقمهللعمثانیع رد یضوع ئىج روش هنوبق شمللو یک دا ۱9تیر |
 لا فا نلکشع لا باضتساو و دو شو ار ۱

 وصي وعزا لا قب قون بعصوهدیدشیا صب وعبها 3 لال ةر ولید هاها دوت: نالواد دغو

 کلوب کزح نساجی رھ اف واز اس اک و تن وز شش ا

]09۳1 ۱ Ehd 1¢ هدنمرق هتیدمو رول نیدهرعش نالواواوشد كانا جارت مىذ تونس ید ءددزو با طوال 

 ۱ دنمو دولکیضانعییجج كا :هو هیصتع رونشید هنو هنوبق دوخاب هود ذوب ریو رو

 ۱ موخو ا

 ۱ تو یا یمب وختلک ای زونیپو زوم یو برزخ نایلوا هسون ًمومانعم جارما ن ضاا ضب وع راش

 | ترس دونبف غار ناو بلضوتاوةد یا ضیومآ کر شب رسما تنطر تدغو لنس یا 1

 || صیومل د دشوه لاقي رة هسا تنعم قاویح حورو نس قلو رش یا صحدوعناکم لات رونی هلاکمتشردوبیرعضو ||

 | ولو یوک ب کولس اوون ەدنا هلو اناویخ که زولو بت رقوبلبخاشا کوب رک هکر و هنر

 ۱ سو ل هدننزو هارجس(عاصوعلا )هلی هه دن و کی ی هجا

9 
 Smee باس سس سم سس سس

 ۱ ۱ ترم دونم مس بججا یابی یو ابن نبش رو هجا فط شد ار(

 حس

aسو شو  
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 ۱ بیاصم(صاوم )دن بیهادوشفآ الو نوت رخ یا هاصوع کلاغ روش هنو یخو نامر غو رخ

 ی
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 الالب انب ندبه کتب بو روا یچاص هدننزو ضقت (ضقعلا) هدبخا ادا هفح

 ۱ FEES هنیفس (ةصیتعلاو) + هلبرمسک«كنیع (هصفعلا)  هلتفو هیشیضاذا یناثلا با بلا نم اصقع

 ۱ مک كنيع رد صقع یعجج ل هصقع روید هحاصص نالوا شلرواو شلکوب بولی روش وید
 | تمام ند ادصا (نیتصیقعلاوذ) زولک صداقعیج كن هصیقعو هلب رم هک نيعرولك ص اَقعو هلبحتف كفاق و
 هدننزو باک (صافحلا) یدیاردیا لادسا هنراشاب یزوما بوروااسغاد ینرلحاص لولب لولب یکیا ردیبقل كنهلعت

 یی زدفج هلوا یو روبدارم هکرونید « هبهدعع«نالواهدرازون ول هدتننزو هدفع اخضتیاا) رونیدهنغاب حاص

 | لوق ىلع هقوا یرک آهدننزورربنم (صقعلا) .ءاوتلا نعبدقعیا صقع هاسلانرقیف لاقب هدننزو فرغ ردصقع
 ۱ دم با کچ ندنکی هلغلاق هدنجواكقوا یید بولب زق ینرغ کروند هقوالوش

 لاقب رونی دةنوپ ةولزونب ویرکاو یدنلوارکد 1 هننزادخلباو ءوسا ندنسانعم س صافعم (صاقتعل) هلوا شلروک

  (صقعالا) ردینقل ییتلا ذيع سوبا ندنیعب اهلی نصف كفلاو ضف كنيع (یصیفع) نرفلا هچنوعل یا صاقعمقاش
 سیب فقه سی لا ںونند هب هک: نالواقرویقهنسهسکآنادنر زوایراملوق یرازونب ول هدننزو رجا

 توپ یرلقهریو هفلخ نم هبندا لع هایرق
 .داذا صهعالجر لاقب رونبددمذآنالواقرویقیرغوطهنا كنب زغآ ی راشیدلواو : ضعب یلعاهضعب

 ۱ ۱ هدنزغفل نیلعاف»نالوایونج كرفاو رحم هدنح الطصا نویضو رع هلنبتعف (صقغلا) هد هاباثت

 ۱ ee E ,ىكر ادال يحر فژز كلمالول ةة وبشا هک هتردنرابع نیک" !ا مزخ و هرکصندکلباارحا

 | نالعاف هلغلواطقاسیبءهلبامرخ بۇلا نکاسیال هلبا بصعال واردشلیا یصقو زاچ ا هين وب فلومردنلوا عفاو

 ۱ ژزجزکلأبلروب زمتبب و رونلوا عضو لوعفم هڼیرپ بولاق تلعاف هکرونلوارج|یخد ینلع فک ه شب ندنوب رولاق
 خو طسوو لرد نایهزواقلواترابع نینعاقجا كنکو صقنهبامرخ صقعراضعب و ردصقعا وا

 ۱ ول سولردزبهدنآ هکر ونیدهغلموق دقعنم لوش هدننزو فتک (سیتعلا) راپ دل باهیبشر برف جاجوعا یشربغت ||
 | صقعلجر لاقبرو لاعب ةه: روناوا ,یتالطا هننک :لیخو هنسانعم شرکرونیدهب نک هنکشاهدننزو قنع (صقعلا) هيلوا لوب
 | هل بازب ضف (ءاصیقلا)رونیدهلبخو سکن هدرانوب هدننزو تیکس (صیقعلاو) هدننزو ردیج ,(ضقیعلار لیخیا
 | هنتفاخنسعتتماو) هد زو هعکنکع (تصقنتعلا) نو مک رک تنهبنکشاثوم |
 سا :عم لی العتساو بلغت هدننزو هلعافم (دصفاعلا) دیدآ چو جوک هدننزو هقثعبخ هلب تیک

 نا بای نماصکع هصکع لا ردهنسانعم كليا در هد زو نیکع, (صکع)) هزاع یاةصفاعم هذا ۱

 .هقلخءاساذا عبارلاباسلانم اضکعلخر ا صکع لا قب ردهنسانعم قلوایوخ دی هلنبتتف مصکعلآ) ءدراذا

 یب ربو ولک :رد كم دناو ءاضعا تنهبادو تترجاداهب ا.دلاتصکع لامب زدهنسانعم قلوانو رجراوطو

 دزو فتک 4 صکعلا) اهقلخف بک زتو نادنیا صکعاهیف لاقب ږونید هنتلاج قل وارا شیشکب هرزوآ
 ]اروند نو لوالتشمو ب تیاغب کولس هدننزو هحرف (ذفصکعلا) زونید هی دپ ردنصو
 ۱ لع ص کە لوت ردهنسانعم كلا تانضەد کز ییهنشدرب هدننزو لعفت ) نکعتلا) لس اهقاشیا ةصكع

 دنوقوزانتطاقلطمو ةيهادلا یا نکلا هنادامر لاقب رونید هیدیهادو تفآ هدننزو طع (ص کا نضیا
 هدننزورونس (ضولعل)ردفورعم نمش ر ندنس هل ےھت 5 (صاااوا) دا یاش ای ژل ابق ب رونیدهشبش
 || تنو لیعفت (صیلعتلا) رونید هنیپبرغآ نراقو br ENS هنس هضراع ءالتماو هم
 ۰ هدننزو رج (صیلع) اتد خوا اذا هیدعمی همه | تصاع لاش, ۱ ندهنسانعم ق داکةدر نآ ییهدعم یسهنضراع دم

 ایدی راردب كراتطب مان هلبچوهنزاحمض جنب ضیلعو رار روش: اب روجو بودیاذاختا ق اقراپ ودب ندنآ هکر دناترب
 :صاتعالاش زدهنیمانغم د نالا هنسنزآ كب هدننزو ل اعٌفا (صالتعالا)روند هیهنمسنزآ 0 ب هدننزو هفرغ (نيجلملا)

 ۱ قکترواهدننزو لاتقا (ضالمنازردن نوا تلف لیلقتهدارولیبس+ لکه امیمهام لیلا تهزم هذخااذا اش هنم

 5 رذهنسانعم كلبا او یار هلت شو فنع هدننزو هج رحد ( ٌهضفلعلا) هب راضادا اصالعءص منا دی منسجم

 ]| هرسقاذا هبف هیضفلع لابنشودهنشابنعم قمر دنوط یک ازونز یشیاربو .تفنعاذارمالاو یراق صلع: لاپ
 ۱ ها ولناذا دعراصم صفلع لاش زدهنسانعم قلزاض منمصح ییدنوط شروک ی رەلو ا نوب زونچ زونخناع ندتمواعمو

 ]صبا ) هنم بهت ناکا ذا نضاعجوش لا رونیدهشبش قحاناوا بت ءدننزو طبلع (صاعلآ)هنعزجاعوهو
 بعتمددش یا صیلعو ترا برق لاسب روند هباه ژو ریس نالوأبعتمو دیدش لب ریسک انیع ۶ (نییلملاو وا

na۱ ۱ ۱ ت  

 والا

ESهم تی مس زا یزد میم  

 )تک را را الان یاب نا aE ای

e 



E 
 | ی هیلوایشاب باوا لول وادی وب اوشو دصضن روال ايت زا لملتعف 7 1 ۱

 زبعب لاق هیلواهدلا هلغلوا.ترعسیشاب رک بویلیا رمت هکمردب تایر زا رک
 لاقب ردهنسابنعم كلتا طانسشنو شذنج بوباشوا هدننزو لاعتفا /(صازبعالا) هسر ااهرهظلذ

 | قم «دشنزو لعفت (صرمتا) اانا مجزا لا یر دامب کام رکسو حرهوبعلاذا مال ا

 یراکدکو د یرام رخ لک احو یلاو هدننزو ساطرق باف (صافرعلا) ماقا اذا ناکلاب صّرعت لا ردهنساذعم قا ل ۰
 ناظلسلاهب بقاعب یذلا طولا یاس دأتالو صافرعلاب:انالف: ترضد لام روند هب یافت نانلوا س رق

 هرکی كانکق ج هیلغب بوراصیثراشاب تنتولح كیراحاغا دفکو رونیدهریکس نوزوا مانوطرب یافت ¥ - 1

 (ناصقن مال ناصقرعلاو) ليس هی رفصم(ءاصعم زعلاو) هل تاتو كنیع لیست بمب
 قوقدنحردیسا و طب ر لوق لع ر دیم سا قوقدنح دلیصتف كنازوكنیع (ناسضصقرعلاو) هليشەداي زنون ەز
 كنکو کی راقاربن و هبتش نقاس هزا زار ناق هکر ذنابنرب هلی ناو تان وط, وو ودنا یراکددلفرتیاتییب |

 هلانط مجوو هی هیدعماس تلقوهنانسا شابا لک ادروق یتونسو عقنلا عظع هنخاونا كن روا مندن |
 رایدلبانان هلان یرلکدند دارک الاروتقو یرابح اص تادرفمرد ديف هضا سهایریغو هبملزتو هنزق غلا طو |

 زوتتدهنسک و نلنعمفنالن د و ضقراذا مالغلا صفرع لاعب رد هنسانعم كليا ضةر هد سنزو هزر( ۰

 :"صعلا ع رک لات قی ردهنسانعءانیمو لصا هادی دشن لداصو نخ كنیع( ”رضذلا) تشماذا يللا ضصقرعت لاتب |

 اصع يلا ضع لات ردهتسانعد قلوا ینافو كب  هنینر زازولوا ندصم تحت صصعو < مغو لسالا ئا
RR E |ساو هدننز زو طاف اد (ضصهصعلاو) هدننزو ذفنق ,[صحصعلا) دّتشاو تلضاذا ۳۱  

 قربوق هدننزو رونصع "(صوعصعلاو) هدننزو رز" (عضعلاو) هدس:زو ددا :(صصعلاو) دنن

OTERO۱ . هلزز (ةتصعصفلا) ردکیک ندکبک نایزوح هرکص لاو نالتدار لوا زدیکک حوت نالوا: دنرب  
 ۳5 نفق 5 ( ضا“ مجواذا هصفص# صعصع لار دهنسا تعمیم فا ی قوص قوت وق هادتنزو |

 ةمدع عي زنا لیلق کتی انە لجر ر لای زهروکربخ ندنزوی هسکهکروتید هشک ان تەغنم ن وارا |
 اوت همدآ نو زو فبعض هدننز زو طب (ینضنصعلا) :قللتاز" رانا یا صح د ل چر لاش زود همدا زاتقا لاو

 لاق رک هنشاننمم كلنا مازاو اضاقت هیولخروب هدشزو ل لیعفت (ضیصحت) فیعضیا ینصع لجرلانق

 1 ارتغا دو رمهک مزون هی وز هک زدولعم هلیوکم كاافو یتعف کنی ساو هبلع ااذا هع رغ ی عصنصع
 رذدلوعت یسک نص تو شاو ریو صفع هنسو و طولب هنس هکر درهسرب ندنلنبطولت لوقلع ردندناوج
 یر دام نالوا صنم ن دشاتو ففحو نضیاف قعیبط ردندهبودا وزام ناساوارک د و ردع یاره لوق الع
 صقعو ردذ وتس یرغش یوقنم هرګا هکر سو عفان هدتب وقت دش ییاضعانالوایراط کواخرو نهه بودیا در
 ییعشروکو هعلقاذا ینافلا بالا نمایصفتع فنا نهفع لاسقن هنهنا نهم قمر وق ندنربیهنسنررولواوتتطح

 ندهتسانعم کامرب وج تورو لا ك سکرو عارصلاقهنااذا االف صع ناتي رد كسان تاليا روب يمص
 یرادهس : نعآ کهن یشوا هعماحاذا هش راس صفع لاقي رد نسا تاللا عادم رادان نا

 ردهنسانعم کا ناق ییا ی ناسا رتو صافعلااهیلع بشاذا ةرواغلا لكان اقم رده
 تؤ ر: لا راو ده ۳21 نان وب هلیس هب ول وزاهمدننزو طعم رم تستر لا

 ۱ ندیرددتنا : رفا كلذكك مرو قاللغهیهشبش یتدوپ لب رسک« ۱ ۱

 قرویق قور ناعما هلنتعف *4/(صقغل)صانعلا یوتاب ی ران یی اتم |
 هاف یرلقدوق یساوقم تان هنا هدننزو باك( افلا ) ءاوقلا ىا صفعهفناق يلان رد نسا همت قالوا ||

 یزاکهووک هغ خا تاشو نونبد هنفالغ هغو نوسلوا نبفننسهوم راسها زك زكى ندید كرك ۇ غد
 || بكرم ندطبقو ترارمهلیعض كنيع (ةصوفعلا) رونيد ماع# هنجاقظ هك هنن ر دقج هوا ناتسق کروند هاهو ||

 ۱ یر :رولوا اا دو هدنیطبم بوزدشر و یاسل رونلو ارت كل هارکک دکور ردو

 لاش روئید هتشنالوا ه هزککلبحط هدشنزو فنک “صار زدیڈنوشخو عدرو بیلصتو فینکسوت هدر

 روننید هبق نالوا یوخ هند ةر ورتب اس ی ضبفلاوهرارلایا ةصوفع هىا صفع ول
 | هیاسهنلا یا صافعم  راج لاقي ر وظلوا قلخ ءوس مسح هکر و دضاو شا ندنوا رده فاق ک صاسقعم |
 ] سد لاش و د هنس اسم :قلآ قح مدآرب ند هسکر مدنننزو لاعتفا /صایقتعالا) للناس یف |

 ا

۲ 



 جی سو a e E i a E ی س جسم رخ سس سس

 نرد 7 سس /کدتنردواووپو
 لنا ا ا ص

 هلک فففر لشو شا0 دا یاهنقفو یضلا ی هم لاغر لوبب نخل همقآ نوح :ازتقف |
REتو ۳ و  

 TIRES درانو عال د ددو ماسح ا همه لاس قو |
 تاس (ضوته)ا) ۰۳ اورلکتید ناد

 ح ۴ یا نو کا كمروک نان نسیدنکو بودبابرشو لک اهجنکلابو بولوق فح هقشب ندنراقیفر
 مهد فرد هد نجا یتعبلاهاناغ كنس هیساق "کر ورد هاقبلوطانا هک عت ون

 ۲ را دره مرام خر بذار طا لو هکیدم تشان ق مکوه نیو وتو طاشپ هقشب یکی ش اظ |
 ۱ نو و ات شا جواب اید ۱

 | هدقبل :تللاسمتاو دی ۾ دنن نبفنرا و رم دم فیض ار الملل ا لطف هدحو لک ابو هدننو لنز ||

 ۲ زی كبور ندوب که دو تب مرسوم یادم
 و و وخ لبه اضتصوت یار کر رک هکر دیزافذاومو هدننژو هاصیش (ناضبصلاو) هدنزو |
 | دنشهدننول منو ی رنک تابه ةتستمالو بت اداص م ضبا رویا شرو هنکدرکچ
 1 ۱ رص یضیص EL رس ی ی مور
 2 ر یاب اب نوا رشت ززز لود قاره کدو لوش ار مسک
 دم ۲ اپ و هاقو زاضح القلطفو نوش دهراضخف نلضحتو زاد هلن زونن وب ك نھ نق, كيکورفصو
 دیو زوم مه نیما ساب اون ضعت لاف نولک ی حایص نجیب رونی هرو
 ۳ ولی رم یا اتو هو تان زرا زۆ ونو شتند هنا قج ندا ماغهاو

  (یطوترلاو) هدننزو مس قلا ) ل م4لا نیهلا لنت صج ى اع ةنوغب ۳
 . || نلغ فدا زا طور سم موکول ها کی حدس ان یکم ۱ ]| هی ب چن لاا دد ورتا ند وخ ایما اکا مر اشرد ونس انج قوا لکشح ہکردلاعتفا ندنو ات عابر یاب تم ضرر دلو ایه نکس بشوف یاو نخ تبع(

 منغ آج تا تاچ ىد مل شوج یه راز دیا طض هل همجغواض نو بو دنا نط |[
 رطزخلا کام هلومتو ابی ةا ر نم مدفع ةءاقج رمح تان لج |
 ارش تاب خا لااا شا کنيا ورد وک شمش نایاب | ۱
 وا ORTE یاو ارارقنت و اد اط قوز هواپافو مایا ذا یا بانل یم |
 کوس هد او ییاضق کول وخ ناخن داننالوآهدنخارالوهدنزو |
 ول نرم رفد رع کیآ هد هنادمقیقع هل هیت (ناتضرمل)نولک صارعاو |
 ۳ مشی واز ادجواوت قطا و ب اشا اب نه )ول وا مازودا دش اما
 ون دکهتمشانابالب بزوقاج ق وجو ناتا اردک ا صا رغ قاراوا تاهس ل انغن رو بد قو |
 شمار فا رویا دلزالو ی شمولاو تر طض ایا یتا
 امر لقب سه قالب لب قو نت(

 کنون اخهرط طرف لاش و مان یا ضم هلا رانا نه طانفو شنل ماد |:
 با بتا یادش نتنتعفلاو تنی ذصارتسرخ لاش رو تبدا نوب شه ار کاسیو |
 ۱ ا ۱ر ھکی ا نصر عو ضرع قار لاقت وشند هک نیس ناخ هلت شر درلو هدننزو : سکس
 نصر زی 2 یا ناب یا یاوار یا اینم رپ هک رنو یا
 ۱ رص ورق قان لامل هلو را: ۸ شوخ نیا ین هک لر کرومسید هینفانلوش !هداتنزو روده ||

 م او تین :صرعنا) هنساسنعم لالنهروناوا قالع طاها کی :(نضارعلا) تفرع ||
 ی و بیس سا ری سد دف

 قلعو علقوا هل فضل قلم ناكا ذا سرمي طلاب وحدد هشنالوا قامچا وبا لر هوک
 هرس یو۳۷ تالار تاج ge ست سم <

 ۱ شا



 اي
 : روناوآیمر هن شوجو ا دقو وا تون نت ورم نوا بل هی سلول لصال

RTT۱ ةع نلا ص ةشلاقی ندهنسانعم كلامي زونپوا بولوبهدزو (تلادع هجوهدنتیب ءاکر  

 فکر (صکشلا) :وناوا قالطا .هباصف هدننزو تدحم (صعسلا) :هاکزْشلانوب ةلدتعم اماهساهماضعا

 لج ر لامير ڊا هدنظمل نن 5 ا هلنپسزولېذ هناویچو ناسا یوخد وشک رس هدننزوربمآ (صب
 نالوا شع ضلت تولوا کنم یراشج, رسک كبش .(ماكشلا):ىلخا * لایا و

 ار هوونکه او شیب یراوظتازو نننط :(صعتلا سچ تش ی ساکت جر ل وپ
 ادرظاتهدرطاذا اوال صج لاسقی لدفن مشا عم یک توروس یدازوانوزوا هلت د شو فن

 2 هلنا صجت مد لو" :لیعفت (صینل ,a سضاذارانالف طمس , لاصقنترد هنسماننعم قعیواو 1

 | هوا يردن وجا قفلقل اچ ۍک شوماچت یراوطو اس مج 2یم باو لا ضمملابسقی ږی وی فد دوا یاس 3
 :(ضوعلا) ۰ صوعلا لسعف لیفت ن اس هیض انا لا سپس لب ی, یم هام عمان قول :

 هی لا رد هشام هل يع كت( صامتا )نونو هی انو اچ هک دف بو مو قو
 عناررا با الا تانلا نم اصن لج را صف لاقي رد نسانعم لب وس ۳ ران یزو لنت (ضصبشلا) هل اعا نا ۷۳

 (ضصعشلا) رعذاذا نالف ص عشا لاق ب هدشانعم تاعتود تری ی مر

 ?TYE :ندېکع نوچ یهجنوب و نص بتنی اضن یت ۱
 روبه شوب ویزوطد ید نر دنزو باک Ey ther یم نزف لاق |
 | رذیسعما لجر رب هدنتزو رفعج (صبتش) سالم او تبلت تباذاا صابر سن تایر اف نو 1

 1 : ضصنشو 4 ل ر نش لاسي ؛رذ4سانعم كلبا تسزالم ميهنسنرپلوق ىلع كشلیا هی هنسنرب,هدننزو لئولچ

 ۱ (نصانننا) دبدآعیضومرا هدشفیزو بارخ (صانش) هاو هد خلتافا خبازاو لا بابام اتو |
 ۱ فقیر وی مهر een نو ذوا بتا یم كنبغو هلباهذ دش یال ئم انښلاو) هایښازو غیر |
 هد ترون ھچ رح مسن اسب دلش ليو ىا ین

ir 

 ]اتش ردسمایس تفاکآوسم ىر ةي تدبغاش| لوق ىلج كاكا ولم بو رۆ هوره یک اونو هی
 1 پیسو رغد راتو خا مرغ نهد صونو ول لس نما تا متارا وی

 : fear e هنطب واهس مجوا ذا لو الاو عازار بانل نم ےل
 ةنسراوا ها یطب ف کرد نضوزو یصاب دولت رانا ام هتان |
 3 لنت یون )رک مه (تساستل هاش ی چو صوت

 | اصب وین قاچ وشو صاش| لجراا صاشالاعینرد هنسان < اوبس كرروسهییرقو ندا یکاوض هد
 : تا دیر( سوت ید دن یون (نضوشلا) ولع ىلا اذا |

 | ج كزوکیاکر دشتی اور دل اتری بولتاوص لا توکل کم دن رپ ی دا لوق لجو نک هتاف ھا |
 | عالضال دفنت ج روا نطبلا ف عچو یا تص وش هتذخا لاقی یک نالا تاذ رونوا تذاح هدنس ودرب نالو دو |
 هدننزو ارجع (ماصوشلا) جالتخا یا تصرش ق رع ق لاسم وتب د هک لکی ترو لا د نمار ماھج اف مزووا |
 اهناکتباکاذا ءاضوشنیع لقب هلوا یکر دیار ظن نډنچارقو هکر ای وک لغ وا یرقول نتو روق دوا هزوکلولش |

 واو دنا نصاوش ضا كز ۱ ردهننسانعم تسازش ادا قخ نبنچ هدننزو بو

 | هک ونیدهیاموخ نالو ازش کپ کد رکج هب رسک ك نبش :(صیسلا) للا دس ایش یا صابن بلا یو بل
 | وهوا هاون دتنیالرموهو ابصیشقمطا لوقت ردهصیش یدرفهرونشبا هننالوازکو اف لب لوق لع رب

RNعون و نطبلاوالیزمضلا عجو یا ضیشلاهدخنا لاقي رونی دهنبنب خان لوق یلعةتییرغا  
 | هیامربخت نال ارمنی درک د غده ریشنکك نبش  (ءاصضیشم ) ریندارعش یحازطا نمیشااوباو رو نبدا هل
 یسامرخ هدنروط لواهکردهتسسادقماتوط یا ی اغار چب هب مک ك امره نا الا) یک متشروضتد
 نه ینیل بابت هی ایش قاولیوخ نیتچ نسب تپش ماین جات ما ا سی یا
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 ھن ةآرماو ین لجر ا دهی هر ىل ۇم دوی دو یشکییون دنمونت ردقهوآ ۱

 دوزویس تشر دو ظلشیبک, نوطواو دیس يا صیتع+لجر لا قیرونلواقالطا ۱
 اوچا چ اسر ھت ا ا ندنرپ یهدیکرب هلپ سک کازم ( نطاضتا) مهجت
 در هباهذوهرپسناماذ نالفیصخجا لا هبنسا وم قاچ بولی امز فو ریست |
 :عم قیمزدواج تدنززو نانی قو !هسک نانقواو یانتخااذا هه صتعما لامندهنساسنعم لا
 ب زو عفو لوف تو افتفو ملتح هلی ةن لاف مسا (صح اشنا )فدهلا ةع زاج اذا یا زا

 اوط هدنفلرا لوقهلیس هم كناتسنا لب سک بش (صرمشآ) توافتعو فلت یا یصخاشنم
 كنبشرولک ص ازش و هدایننزو هبنءرولک صر چ زعبلیق هارو نکروتیدوس بیچا

 ا تنهایی هند 2 ی ی مو هری

 یارک یب یی لج کیر صید فک یرلک دن ناھن تور لنویق وداع هلا
 8 تی ها ERE هرکصندک لادن کج هشی رک
 ۱ REE لاشرو شید هغ2 هلعضو هنتسوا ىج ؤب نخ
 E هصانچم نیل کک روب زونه نکشوک ودنم دوس هلیمفف كنبش(صرشلا )رو عبد هنتظاغو
 تظل و تپ دشو وهینجان نیو لاس رذ هاتون كیطج و یشل ال ّوایماذا لّوالا املا ن ماعم ر شیراو جل |

 رز هلمالک الو دیدی للخ هنیبوم ا: ىدا و هظلغل و ةبشلا يصربشلا اذل هام لا قير هنب اشم
 || نص داد چکر دیفد ازمو مد ننزو صورم/(صو رشم ) هبهعبساذا همالکب هصرمشلاقی ده تن انع» ابا
 ۱ رس کری ار ندروهدهد نرو ضابقق (صارش1۱)ندهسک
 ۱ تا یه ینا یاس ی يا زی دیکر نوا كروب بوشاتزود هتسهآ هننهآ
 لنو وکی فی هاوا یزموب ویر هلپ یسک نبش /صاوزشل )رد صنارش یبج هتنسا منعم هعنجو
 Ri REE دامو یزرتسک ك نبش صش ص شلا)وخر سه یا صاورشوه لاشروتشیاد هگیش
 ۳ "نصشنلاب کج داصلانقب ریا هد هب صف كنبشزار دبی قلاب هلکنآ

 د نصا یا صوص لا نم صثوه لاسش رد صوصش یعج روسناوا قالطاهب یرظوار آبعو واو
 ضب 0 و الاما اص تن هلصصش لومت رددنسانعم كلياعنم ليف نیش ([ضلاز|

 دقانلاهرونید هیدقان ولدوسون وفوهبدجیا صوصخشذنس لاقي روند هنهنس قاروفو قایق هدننزو
 شاد هب آی دوس يمر شش رولکص اصن :نتض رولک صصشو صیاصش یعجت نبللا هظ.غلایا

 رو باک ؛(صاصتلاو)هدبننزو دوعق ( صضوصشلا) رک نیس اکر دذوخ ام ن دنظفل صاصشا قر هلو اذاسش
 2 لا + .EF کن اک ادا یناثلا پاپلا نهاصاصشو اصوصش فانا تصاث لاقی ردهانتعءقاواولووسونوقهقان

 كلریدواربص هذجاون "نطعا دا نالف صش لاسقترد د تس انعم لا لیکو زص بوضصیق شود هدناداش هسکر و ۱

 8 هغنماذا هتعآضش لاسقب ردهنیسانعم كل عنیو ت :دتشا اداهشیعا | تصشلاسعب ردەنس انینعمقاو ادب دشو نت ۱

 ]| بد هتبسانعم منم هلب یسک نده (صاصشالا)بهذ نیا یاوه ضش نیا یردااع لوقنردهتسانعم تفکو ||
 ۲ E قلوا لیلق یدو ښپ دیا لات رد هنسانعم داسعباو هعتماذا هضشا لاق
 هان جم توی دوش هلیس هبان لع .ضصشلا) اهل لقادا هقانلا تصشا لاتقب ردیسلوا مودعم

 س قلتي تقوا قارۈقەدنسننزو لج RAN رود ند نطو ضش دص اصشا هرزوا ساسیقزمغ کڅ

 ۲" ۳ : ۳ | ولسا لزوم ها تچ اج دوتا دنس انهما غ وه نشانه موش لک هرو دید هک تاز حو وگو زود

  شمتخربم یزدوس لنت (نصصشلا) امك حطنسبال ةججاحوإ لج لسع ىا اص اص ث ىلع هتيفل لوقت هو |
 بصز هصح اب یک کنش (صقشلا) اهنیل هذا ذا صصش هایشوهاشلامس ردرارب یججودرمم روند هرانویف

 (صیقفیلا) كرش ىا صصقش هبقهللاقم یو بو 6 و
 | هک تیا هصیفشوهلافپ رونبد هغاترواو ذکر ش قا نطبقشەبفلاقب رد دنس انعم قلقاتروا شدوا ههاتشنزوزیهآ
 | هنماصیفث ناطقا لوقت روند کول هجزان ندهنساق وجو داون یا صیفش شرف لا لاقب روند هنآ یو

 [ یونس لامپ نود .هفو اولن نص لوق ىلع نرم ضن هدا زو ريدم (حمنشلا ی البلق یا

 نا



 ل
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 هشعر (ةصهزا) ردنراعندقراوخن ندیاروهظ هنعبلالبقرد کمد توت یان سبس ات هکردنوخ ام ندضهو |
 رولو وایجحماكنفن زط هکر وشد هیهراب وهرقو نالواتداح هرجا ینرطدرا وظ شان ندقعفوط شابیلط ط هدشنزو ۱

 لاق رو شید هناویح شلوا حورج بولوب وا یا كنغنرط لغم وظشاط (صوهرلاو) هد فنزو روما (صتیهزلا)|
 هصهرا هتباصااذا صیهرو صوهرنوهفعبا را با بلا نماصهر صهر لاقیو لوهجاءانب لغ سرفلا طهر ||

 یخنرط كراوط هلنبتف (صهرا) رردیا عز قوا یلتاق كندا دش نیةننعیوب ردیبقل كن هربع نو رج نرو اتسبه ||
 | وهف عبارا باسلانم اضهر یرفلا صهر لاشرد هنسنانعم قلوا حور بولو وا لغم وط شات ط یا ||
 كننادقستال لوقت هلوا ردي کوت هل وطهنبراقنرط لراوط هکرونید هراشاط لوش/(ضهاوزا )رک. ناک نهر ||

 صهاور زونه لاقب رو شید «زابقولر هدنتیهشلزیدو باودلا بکتتیلاراعایاهرشک هاوراهن نافاتنهیف ||

 هداروب ردلکد عوعسم یدرفمردهنسانعم تاجردو یتارم هل صف كيم (صهارملا)هدصاراذا غ رغ صهار |

 هثیرب یرراجاغا هدنتزو لعفت (صیشلا اروسنید هن راکلنیکرکه نبر یرب كنب رانکیتكاغاوةنوشخیایصیش ||

 راساذا لجرلا صخش لا قرد هن سا نعم كتک یرغوط هرب كسکو بو بهذاذا دلبیا دلبنم صح لاقب |[

1 

۷ ۱ ۶ ۱ 
 زمهدیا لکت هجیمروا هغامطتسوا ییهلک هکر دهنسانعم قغ یرغوط هغا نط تسوازوس هدملکنیحو علطاذا ||

 نر
AL: 

 نجوم ۷۹

 رلعتسا اذا: هصهر لاق رد هنسانعد لاصتساو همالاذادص هزر لاش رد هنتسانعم كليا حب وتومولو ادیدش

 نذخایاهنص ییصهر لوقت ردذوخ ام ندل وا یانعم هکر دل تسع هن انعم كلبا اضاع توت دش هیولخر ویو
 هصهراذا طاطا صهرا لاسشرد هنسانعمقعاب راوبد هریهم هل رسک كت هزمه حضاهرالاز ادیدش انشا |
 ناویحو رل اندعم هلعج ادا االفهللا صهرا ل اب ردهنساتشجم لک تانسحوریخندعمیعدآربلاسعتم یادخو |
 ردلعتسم هنسانعم ماککساو رارصاو اصوهرم هلعج یا هللا ةه را ل اقب رک نیس کرد هنتسانعم قلق صوهرم

 0 ۰ نالوایروقلمت وبلا صاهرا هکر دحراش اضراع ناک ام او داصراو زا رضایا صاهرا نعهبنذ نکی لی
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 (صبهزادسالا) را هباصااذا صیهر فخ لاقي روسشند هغنرط نالوا حور بولو وا هلغهگ وط سانبط ض هرو

 لاقب ردهنبساسعم كسلبا اضاقت هبولجرو هکردیفدارمو هدننن زو هدصارم (هصهازل) هان هفصازمیا ۱

 ندخاسن لق لوق بتارما هروک هننايب ك جرا ردشلوا عقاو مهم هلبترابعاهدح اوب عجسیرل صهارارهعقسن |
 م || هلنناونع صهارعنالف لع نالف لضفو هشتم یا كاللا دنع نالن ةض هرم فيك د هزاستاسهماو ردشلواطقانس

 (ل" ]| ىت هعطق هدننزو لجرفس (صبرپشلا) ةا نيشلا ل صف ىلاعتةنوعب زن دیوسرم اعجو اورفم
 هیف لاق رد هنساسنعم تنوشخ قوا تشردو ترس هنسنزبهلنبتفق (ضیشلا) ر وشد همود تک اك چوک
۱ 
| 

 شاغوص یو لند وسهلناضف (هصعسل او) هدنن زو هراس (ةصاعتلاو) دنتزو ءارج (ءاصعشلاو) هلنیتعتفو
 يرلعج رود هنویق شم روکو ب ج وق هنبیدنکالصاو روند هنوبقرسقو رونید هنویق یشیدزوعهو روس اد هزوبق
 هدننزو تاکرحرولکت اص حشو هرزوا یظفل ك نیدرفم رولکص حشو لبر مک ك نشرولک ص اعشو رولک ص ایفا
 رو نيد هنوبقیشید شلوا لو نهمو نویز ندقلذوغروب هدسنزو روبص (صوحتلا) هلک رولک ص خو
 | ردهنسانعم قمری ندنربیپهسکرب و همتا اذا هصصما لاقت رد هتسسانتنعم قمروب هب سسک كن هزم /(صاصتمالا)ا
 هنسبن رارق راسو كناسنا هلن وکس هچ*یاخو یتفكنبش (صنخلا) هالج انا ناکلا نع هصصا لاتشب |
 هربغو ناسنالاداوسوهواصنعُم تیارلوقت رولک صا ناو صوخشو صا یمججرونیروکندقاربا هکر وسدد ۱
 ثلاثلا بالا نم اصونهم لا ص اش لا قبر د هنسانعم قلوا عفترمهدشزو دوعق (صونعل ) دعب نم یر |
 روئلواریبحت قلاقیرلب هکر دهنسسانعنقعروط بوکیدقزهبقاب و قر هان وا یراکن رکب وجآیرزوکو عفترااذا |

 یزوکو فر طبال لعخو هبنیعخخفا ذاهرمصب صخح+لاق یکی شقا مرضت ر دنا ٹئشن ندننهدو ندنربح طارفا

 ردهنسانعم للیا رفسو جزرع هرخآ لحندلحرو هعفراذا هرصب تیا صص لاننقب ردهتسسانعم كىتا هياتم

 ینوکس كن هل مس یاسو ند كنبش /[صعتلا) كينناذا رجشلا صبشت لقب ردهنسانعم قعنقوصبوشی یک

> ee س 

 | ندنرزوا بویتقوط هناشن قواو مرووربننااذا حرم لا صع لاش ردهنبسانعمقمرابق بوشیشهراب و عافتراق

 ملا صخ لاقب رد هنساسنعم قغوطدلب و فدهلانع عفترااذا سلا صملاقب ردهنسانعم كمك« بواخ

 | برطضم هلي روهط ندا ر و یلعالا كن او تعفنرااذا کلا ضش لاق رولو !قیلخ تلاحو هدهنىك ص غب ۱

 هدننزو همارک ( هصانعْفلا) هزاو هقلقارما هانااذا لوهصلا ءان لغ هش لاق رد هنسانعغ قلوارارقیو

 نجا مو ندباذا سماخلا با سلا نم ةصا عش لج را ص عش لاقت رد هنس انعم قلوا د نمونو یریا
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 ۱۳۳ الفان تینا نسب هزوچ آهن جو لی یاب ذابت لر لاق ولو قالسا ا

 هم رشوه درو ۱

 تب اظاشنرفطاذا یدبطا صمت را لابقب دون ماعم نوا ته بوبا |
 ناف بلا دمو ص توص هدنزوبفزخ تسمفرا) ازا دنشاذاعرآصممرا لاتپ

5 
 ےس م م م س ت

 سس سس ی ی و هم سر سم

 كيا یغارهطو رونید هزاشاط نابنلوابصن ةت لاوحن دولت زاد سارا وند راش
 از یتنو کڅ تیابغب یاب بو لزا رمزا فیلم
 لصربع_ دیبا نعمیلوارادیابوتتنان هدرب ریو ید د شو هجا

 نا د یی ی یزد OT نو اب وار تانا ن
 ةو ضخ كنار ( غرا ) اوهصناواوقصالباداتفحا | ف موقلا صارت لايتم روه انعم قمر

 FREE و E :اصعر یا صعر لان ندهنیسٍانعم لباس,
 هب مک ك زی ,(صایبال کر جو پنجو + نها زادص هر لابی رد هنس انعم قمالغرا
 E منجز او) هدننزو لاعتفا (صاترالا) هصوز نوب هيصعرا لا تب ریغدا اره,
 س تسد :یوتللاذا یصجرتو دیو لا صعترا لاتی ردن ماتعم
 || كيتعو الع لاسقی زدن اعم یو اولا رن كشر صایتراو تضاد تصعرو
 ایر ید ان شب الف داملا نباش مچ قریلا ترا لابی رد هنس اعم ققاج |

 لو درون تو نالو ؤط هدییتو ریا (ضصیفرا ی ویا برش انب تصفر

 ]صفا الغاذازهپلا صفت لایربمنساعم قمشچ یابی خر هدنزو لاعقا بم با ) كی نیا |
 | لاق هدنزویصقن قرار مو واتناذا ءاللاوصفارت ل اچي ندهنسانهم لات ون ون هدوص هدننزو لیفت

E EES f13 11 ابو بر اب بارو بلازا لالا بالا نهاپبچق» صاف را  

 ۱ تست تیر دل مت ونام مانیقپاریش یهو بیل اش رداع

 اس وار رب سفر نساهم عروب كار لب هاتف ناصفرو ,هلبتعف , صقرو صفرو
 هام صفرو ضا نمي نقل زفقلهاویباسلو لبالاو بال اصغر نوکیالو_پخاذا, اابصقرو
 و | و هر نوح ادءادردصوصخم هپ هود صفر ناجهردهنسانعمقمانبوا بوق
 ۲ 1 ر اروم ردقرهیکر ون و ردیجم !بما هو ی صوص جوراب رع هدننزو هر ایی فصل
 سس نود یک همه (نصاقالا) تررطمناو تل تاک اذاذصاف رضرا لاش هلو لب تابین
 7 راه له بس لب توی لب ااریعبلا صقرا لاق ردهتسانعم
 ۱ ۳3 ین د ار (صملا) ضخخاو عفتراادا پلا صرنا ېک یاد بارسرد هبسابنعم
 ]لول بالا نم اضعر هتیصم هلا صور لاف رد هنیرس انهم لا ربچ هلن هاکبو ضوع هتیصم ندباتباصا
 ] بس راس ی SES عا حالصاوابهرجاذا
 و عاببلاتصمر لاترد هنیتانبم قمروضوطروناج یتر و تفرذاذاذجایدلا
 1 وارد هارو اناد اینو و مس کادر لا
 EE رولواردصمورونبدهغابچ , ینا چ باک رک پت (صمرل )یورذ یا صومر
 | نس TERA از الان ايچ مرني ټیم ہر لامبو صمر هنیب لاش
 ردعضومر هدپنزو ربما (صیمر) ء!صمر ناق لابو er أماو صمرا.لحر لافیردرانصو (ءاصمراوا
 ۱۳ طوپاویمدلاو هلن ات سنا کردو ما لواو دهید تی: یو
 e ىافاێجخاص دشزو لع نکی E دو قوا بیوکس “ واو یخ كنار (سورا) ندیس هلیلح
 e لا دراوبد هریک كنار (یضه را هنوعر دعب لم عاذ اصور صور نالفصارلاعب
 مهر کجافازادچب .تینباذا وقت یپبلوارکءد مدښس وداع صمربک + هب رونلو ارت یروقلم
 ی راو ره هک یو باهم هکر ون هدواج وشو طا نم
 ابی وعر رکو سا لرکدونید هر لیل س داپه جو ضهرود نو ناک صام ردیف چداوا
 نربد هزیخنان اکا مدینراف رو نالوا زعتر اورد مرم رب ټچ هلو یرانب طابروعماوج جالاجصمز وشاو نوبباوا

 میس

 ]سم
1 
 | eget کک ےک جم اک لای اکر لب یی یا (یصهرا) 1

 حس سس و و سس مس سس ج و وو سم ی حجم تیسجس

 ادیدش



 کا دن

 دن زولوا عو کیا ریس زر تا هغبس نداعم هکر دلم هد دزو یا ۱

 ضصیضژ نان لاتف هوا زوشزوک ىر ۆك ن امهرکر ولوا فتصو بافت شفتوط قیص هش زوک ناو ضءبقوف 3 ۱

 زولوا فضو هفت وانالواهدنش هیات فولو اراطل , یتااراهدتنزو را رج اسمرار نانسالا شتر ا ارضا | ۱

 دیو هماللغا( صاض زا) حب اکهوسنلف یهودنصوصرا هس ارو ءاح لاقت زدن : رلکدل بایست هزوحمالاحبرولوا

 ۹ رک
 0 لا حح

IDS 

 8 با کز نا FETS د رور ارکر دهنسانعم قلوا ارظننبم هیدغقوو تلاح |

 (نصترلا ) صو رعاناو رفآ ییصبر لوقت رد هنا تعم ق موق هدراذختنا ی دآرو هب لحما رشواارنخ هی رطظتناذا | ۱
 زسا هد ن نزو ههزع اتش را نفر عقب صارت لاتش ر دفذازم هدلوایاتعم هلبا صب رز هیننزو 1

 عاج وز اونو مازاد 7 ور ی رم یی

 فلات خلا .EA ا ف ا a Tt اهنج فالو اهن ی
 نهان بابا نشاهد رتتنلا صخر لا زدن قلواژوجبوارولو[ردصم صخرو ءالغلا دا یا صخر

 توبوا قبضت تادش هدماکتعا ناتسلواتیلکتهدایع-ندنفرط الغول ج قحب هيرش هصخارو الغ هک |
 هک زو در در اف لولکصخژ یجرذزراج هدلنتطهدان دوي دنراتع قد دعاس تعدو منو لمس و و |

 تاک هضخر وت نا تلا "نا دخلا هتعو جراشبلا لاق نیک یشایارصق قالضو لک هدرفس فالس |
 رم هد 0 تضغو لبه a, e قتلو وتجي ا

 2 دن ترم جز وا درج ام دید

 نر نصر انا انار تنش »52ھ تینا لیفت( و ی

 قلوت تضخزو هدنعاسش بوی او اضشتاو تلاش "دن زو لعفت /(صخترلا] رادةننناتعم كل هدهاشو تن 1

 كار خضرا ر ددا وست ءامشا هنسزونارغ(صاخرایضقتنب ئ نر یه صحت افتر وات
 لوا!تابلا نماضر* وثلا ضر لاقت ردنساتع» یمراتشماببو رشت هاورئ را

 یزهظروع نوه قعایذتزرزواقواطهقطوقو" صوص ر هناینبم اک ناخن هلوقهتمو متو ضعه قزز ذا

 اهراشنعاوساذا ات تجارب ییشرا لاق زمین خفم كلزود بو ردشاتهن ریربهلذو و

 ناتهیناقن نوئ اخو صرع ء دنا یه ناتق لدفدارت هدف !یانعم لا صز هدننزو لقت (صتضلا)

 (ضاصزا) انعم هشدااذا اپ امنة الا تصتصز لاق ردهشناتسعم یاب وصو راط هلهحو روت روکی زز

 بد ندر او ترعسا هکر دعوتهایتس
 قاف ناف هکر ونناواربعت قالق دیکر و ژدنضقو یعلق کرو لوا ضان یرکیدو وتلو ازات نوشروق هدیکز |

ERهدنگاهسنلوا عضو"  rite ar Araها ةا  

 STS PEE CCK aa وذحم ندکملکو دو بولوارمکم یب هوم ود وظ یره رکو
 هب ن وة ساروا لبا ئالغ دوا نوشروف یزاویدا ة صوص ر لا ) ضاض را: لطف یا نفط ز8 لاب روند
 صانصزابتب وظاذا صوص ر ةت لقب رار دبا نوا قعالعب هکر دنالوا شمالب#آ هک ی شوا یار طارت هکر وفد |
 اتهضع) ناک ادا نطتص نضل اتقن روت هراذظروع شلوا فتسا هش ززوا كتر یرب هد نزور فا (ضصدص] |

 | قز لاف زونید ةب یک نالوا قضا ن كاهش رب یرب یراشود ةددنزو عا ( ص رالا) اع م ةأر ل اتتد ا اد |

 هدنکشنواف هکر شید ۇن هب هوتسلق عوئرب هدننرو سا اتهتخا تفصتلااذا ءار فلات |



 سس

 مجموع

 ,Fj al نالوا را نارو ههدنسهروحم ناابنشنربو روتیدمدآ نالوازرزب هدنزقرارالآوو |.

  : WYNا 5

 | ج ےک  eس

 موهومرب-||  FRETضال و سیو رو رو 8

 || باز ابایل نفیطالد حردلا تصل لاقی رد نم اینعم قوا لقیصمو عالم ززو ر ةرز هدننزودسارک 1
  ۲هل د تور تان تیر ناشران قوا شوم عرش نامش سل ۳39

  1زو دن 5 )افلم یا ص الذ ةقانو:ضرالاش روند هره وتسلم هذ نزور داد( لص ال دلا :

 | :هلکلکود نوتیرایوت هکر وبشید هبهقانلوش  EET Eمر و
 ب ضا و) دزو رجا (ومادالا) ی ویسیا ةضاد ضرا لانش روتید هرزراوب وزود تیاغبو
 || لا لوشن وت یکی هنر ام توا و8 یوا تم اروا هراوط لوش لتس هنيقت
 زود هک دکل فقک لو ملا دشت نا یصلداو
 تلاد رود هرب زا وهو زود نما دو قازا یا ءاضصلددآ رماو صادو صادا لجر لابشدیوم

 او ی لیگ روس یموآ دل لوک ۱
 | سل دن شیری من لب قوم اله یی هتسذو هده زو لیعفت (صیلبتل) رول ۲
 یاس راد مد لازم ا یا ہر درس ا کر | 3 ۴

  TEا

 ا
EST ETA LEY ۱ 

 اک را ا ا شروق كنا هلتعتف (یصمنل) تطقسا|ذا ابمطب تج اج دلا تصمد لایق فاتح

 اف كابر همالقم فذکو هی الرج وخ یزاذا بالا بابلآن م اصن د لج زا نظم لالش ود لسانا م قلوا
 ن با )زوال یاتعم هد زو رج ][(صتدارا) همش لقاذا درز ضد لا قناود هاشم یلوازآ | 1

 شا نوک وتو تو کر ون هنج هرم قاندا ناو هلیمسک الا دا راس زانتفپد
 و ا کها ناسا كنج هاد ژو رهو (ضطعودلا)زونند یضهراک انجلو قالا روق نالوا دلت
 رها سان وند ۵ ی ماخهدنژو سالار صضاقیلاو)ءدنژو لس( تنم )وب دیمنافو
 | رز دآ وب سکوت (ةصشندل) ون یار منز نالع استور دتوضیع |
 E عفت صودا .لبض یا ةضفن تور لب وضو جلب قرون ضو :

 )لس العمل نمود لا تنم كا الف دابا جدا یوی |
 روا لا ةقرطر اخف (ناصیدنا) هم کیا ص إ5 تن لای روداد هنعنص نیتنو کج ہدننزونناقتطزق

 وغ » یول وزر نالۋا ةو داخو غازاذا انا صید صب هب لجرلا صاذ لاقب ردهتساضح قعاسض توا ||
 )نکو کردن تے رھ دو تمادناذآ هل! تنصاد لاقی رد هتل انعم قا بت وا هتوا یر هدقدروالاهیفتنن
 نوید هتدآزوعم کلوق علززن خوک اکا هکدونده/هنک لوش هدننزودا تش (صاتدلا) لذت هل رقام
 اردو صاد یون هل عارونبدهب یرفوا (صثادلا نمو هیلعر شال یا یضاتد ل چر اللقب

 بس

 .داهتروع زو دوب نالنمنش هددزو هر بیت (فصاتدلا) هناا ضا وند هفضوم نج هات هد صاف |

Ek تلکمطانفو یمن هلی نوکسانلا و نيف كاد (قصدنلا) ف ةر ییا ظا RENE 

ET هراسیمحو تلد نبا فا لا عیقر هاسکرپ و طشناذا اصود صیدب لجرا صاد 
 | لاسفنا ماب دالا نوالم رح فاذا نالفیطاخ لابن د نښان یجب اق ن دک ښو هتعخر دم یخ افا نواف

 ملا صانا لانش راد هتساعب عم كع“ وبس بول رص توبهروطةذلا یکدزلاص اوا یار صر هنن هدننزو *

 ااا ذا شا تالف قصا نا لاو هنساسنعم قدر دشا اط هم نکو ترش لوابک ائ ڈالی دیلا نملسپنااذا ۱
 "ملا ساتن 4 لاشىن کلر زوازغوا هل کورش ینانک نیسان اد لب كيم[غرضادنا |

 ۱ نجوا تمامو لزاتدهوآ: رب هلیوکس كن و یه كنار عضترا) تا ما صمدی دما سل |
 ا

 ي خف

 ا

 E ا 1 ۳ نیس
 و E 03ت ا



n EA le AD sa 

 وخ هلفلو راک تای یک سود لا خالی ۱

 NIY دذا
 ۱۹۹ رک ا ویچ تک ی و ت

OE NS FDS 

 بولوا قشنوب یغاربط هکر ون دهری زود لوش هدبنزو gem طلا تام ۱

 | ر ر تار

 f CE ملا نادینو تدالا نا ولذنرب رع ناو :رادینباو و دا نباوب و ردیعسا لر هتز دنا تسد ذه هدننزو

۳۷۷ 

 حس ۳۳

 تیتناهلطیم <۶ پس یا اص هد نزا لقب هلو دید غ ندز ری اواس یکلیس | هلغلو ار باز ات تب اغب
 شوا كاله :نولاک وبن دنرشاتکلبس|تناوه #دبنززو جرخم (صعدلا) اهربغنماّرج شاھقا
 هنعنیااذآ صعد لر لاش روت هنالو|شناعاظ فاو ریت :یرانا كن رلنا بط ندکلیس الوقیلع رونید

 | ردهننانعم قعوط لتعر ل ق امك ی دکر مد ننزو هل عاف [هصعا تل ) هنمهامدقزجسغتو تل مق ءار ا

 | لعفت (صع بت )زونیدهتیم شاغاط یسازجا هلی ينب لعاف ملا (صعدنل)؛رافسیا صد هتنخا
 | لب یک اافو تالا د تضفعدنا )ااف جادا ملا صع هم لاق رذ سانه یاعاط :پوب رب هلغزوپ ت هد ا

 | هیسراف ولو دین4دنزاوا کو هبنولبد ةدقدلشبا کملکج ییاوبجدزاقزآو تنی
 | ین روا هغب روقو ینلا با اکآراقجوجرولوا یر وق كچ وکو هالات اخو رو دم ین دیوید ریلی کا

 | ول یو لوخدو طلا هل اصمو روماک روند همدآانکر اکو صوعدو نخ ضیاعد یزدی
 | نحو ٹر نم نوعتعال تذاق نوح ا یا تا نصیماع» لا هطالا ندا اتو هلوار دبا د درونی

 , اون ی هبا زس ر هو دیو نک یلخاره ید هدنندب ۰ تکی راقدنعلو !مننالو دا لوچ دمرابرج هدا

 | ینا بوذیاعهالعو لا
 | تک EP ردهنن انعد قلوا قو یصوعډ كبوصا هدننزو جرج د( صج دنا )ی ولزا و9 |

 | قناساخب ی باغ رلتصو ےل رب پا دونما د عر ن ذناهاد جم هدشلنلب هلو هی ن خصم [(لعرا 22( 2 :

 كج مساؤم یر هدا دق منم مو ةن ریز ض ندب هرب نالوا نچ 4 فن اط ءاکمارآ ی رلکییدراپ وه هدنچ یډیار

 NETE ده مزه ترکی نیس ةواع ت نظامی نف ونش او مایق مال نیر یل چ هدر
 هلکان اطعایزاب هاویز هود مرکو: مکن ناخن نیل بت نین ابا کی ےک

 یرغوط هنطمو كل قو بیکی دلی تزدان هکمزتوکسودلکوپهلیلاوماو ءایشاو لایعو له ۱
 1 لبیک ت بقاع بولت هلکلیازوکبیو زا نت نوک ك طوع د موق رم ی هفناط نجب باک[ ۲« فیاوالساو |

 وههدنتجتنکنالواانشاو راع تیاغق هی اب: هلت ساتم وب ایدلوا اله هدراقلوق
 زد کن وتید هکیک قا وا رک نالوا دا ی سک نی عالی

 ینهبرونید نو قاضول رو كز انمار ف تلرعت رو دلا مظهلا یهو عیصخغادباصا لوقت هاو ریو

 سفن قنط ولی روب هپ نسب را هلک قوح کز یقلتوا یرلکدبد یرکک و ما
 نايلصلا نم ترثکتسااذاعی زا بانیلا ناصع دقلبالا تصغم ناف رولو ارم روک شو وکہ کر دھن انچ قلوا
 التبااذا لجرا صعد لاق رفت سان شعم قالوط پوشش ند ضا ندعاعطو هب تصغو اهم زایج ق, یوتاب
 اب اصااذ یماخدلبا لا روند هرمود شنارغو ةلع نچ غ ی هتنزو یرابح , یماځدلا) بضقلاو لک الان
 ۱ اظیغم ًلمااذافصغدآ ناق رفهتسانعم قمردلوط هلبضخو طبع لیدر ب هل بک تایر (ضعاغدالا) غیا

 هلعافمفصخ ادلا )دیفدا مو هدینزو اضف (ناضعدلا )زج اناذا هو

 لو زومض هدوک < ؟دننزو خرج د + هصَعدلا): لهتسااذا مالاق/ضغاد ناببره تمام لس هو
 نانو یب كلاب( صفدلا)ا هجرك ننساذا لحل ولا ضفغد لاقي ر ردهنسانع» قل وا قوچ یمجشو زل
 هو تام لع كو و ؛رەەتېمانع+ة سول قل وا سلما زو داود یک بوطو یمن نهم قز توک ت
 %8 ۳۳۹ کک د نوچلا عیسالروشد هناغوص هد زو یهوچ |( صقودلا) رد اکو لیعتبمهغیصنینآ

 مح

 ۱ قیام هدنابسبلیربغ كن رصارب ن سدناغ هری مو هدنرلتباور دیسک ارد شما تب هلیاونع ضوکتک | ۱

 | کرد جزم هگواو وب زوفط ید دلص هنبو دصو دودص ردیح الطصایرتعتادنص هدشعزوب كسرفلهاو ردقوب |
 | لانه روند هەن نالوا قاب و مالم توب وا تیرس هدننزو ربما /صیلبلا) زدیرعف دس دص هرژوا نایب |
 أ طع وض توتلاو" :قرباذا لو الا لنابلا نماصبلد ۶ یشلا صادلاقب ردا ردو ات عم قمازدليو قاز نیل یا صیلدءوش |

 | هیدنسنقاز و مالم بوبلواترمس دوپ برسند (صالدلا ) تهذلا اى يا صیلدلابب هنبز لامبارونید
 هرات یکی درفسرد الد یجب نو ىد هرز لقت زود وخنسنویو عام ی rt ی
 ی س تس



 ان سم ۰ : - : سس - ِ = e م حا 3

 | لاوتلایمالبلفیا اضلاخواصیخ هنمتلنلوقت رۇ د هیهیطعو ناضح اهجزا (صتاطاو۱ هلبنوکس كن ویتف ||
 KAR شل ضاخ لانش رولوا زدصمهنسانعم قلوازآص یخو ارمسیاشاشیا اضیخ هتمتلن لوقتو

 "یشید )وش بو دهقانی ءاصبخ ةیطع لاش روند ةيدطعرکو دنس هدشنزو ءارچح ( :a # "لقاذا

 ۱ ۱۳ لاق هلوا قشباو قتانهئشاب :یسیرب و كدیرب كنبزونب ون هکر روئند نیک

 شنکلانقیروتنید هاتنوق نالوا قد زق یسیرب كنب زونن وب هد ترو رج ا/(صیخالا) اهسآرافصتلفرخالاو
 | روتید و نایب یر , وك جۈكى زكى زوکو :اصیخزع لاق و نینرقلادحا سسکنلایا صیخ |
 ۱ نانتنا هلتیتفف ن (ضبخا) ءاصرخ ةت لاتش ۇزىك ی رخالاو رخص هینیعیدحا تناک اذا صبخ اشک ل اتش

 | ترغضاذا حارا اتلان اضیخصیخ لافن رد هنسانعم قلوا لوس یربو كحوکی رب كن ازوک تناونحو
 ت ھیڅ لاقى روشد هرهذب ندهنسنره هل رصق كفلاو یضفلاخ (ییصببطا)یرخالا رکو هبنغ ید حا

 منو رهوق رفت یا یهاصیخ تعقجا لاشهنمو رونلوا قالطا هسانهدنکارپ و قنغاطو هنهذبنیا توت
 ریتم منع لاق روند دشش هج زار ا دقمر ند هنس ره هل یف لناخ (ناصیا) شعب لا رهن

 | قلواناداشوژو رتسمنیمشاط زواصمیدح هلیعتف تهمهوكلاد (صأدلا) هاتر ا
 | رطب ورشآاذا عبازا بابلانم ضد لجا صثد لاقب ردترابع ندکلیا قاروطوب یکی اطهرکه کر دهنسانعم
 /یضحدلا) نم ًالتماذا لالا صد لاقب رد هنسا تعم قلوا ولطب وط هلمصو مورو یکی رکی شاومو
 بابلا نماصحد هلحرب حوبنلا صح دلاقت ندهتساتعم كمشابونبت هژبراقاباناویح ن انوا ذ هدنشنزو سک

 صحم روند هرب یکیدنشا بوندت "همه ه۵دفنزو دععم (صحدلا )صفو ضکترا ضکتوااذا: ةلاعلا

NNصرختلافب ند4تتناتم كلتا ناب و راهطایغ یشبا مهسرب هدننزو هجرحد هلا هغه یاخ (ةضرخدلا)  

 شر نولضم et هنقاقدو قدافح روما بولوا هرعاروما هد تن زو جر ز (ضرخدلا) هنناذارمالا

 ریدر هدنزو صرخت (صی رخدلا)ماعلاوابف لخادلایارومالا ن صرخدوهلاقب رونب د همدآرارکر اکو
 لاقیردهنسانعمیلعابغاب بورومسیک قلاپبولطهنتا یعسق رق هدننزوسولج ( ضوخدلااروند هني زرت تاو نا
 | دوتتدەراقۇلطەنتا یکهکر که دنن زو روبض( صوخدلا) امش تر ادا كاا نالا هام نت نالا اشتد
 : نم ىاةصختدمةبص لاش د روند ەرىقزوم“ خدو ەدننزو هم هرکم( ةصخدملا) امش یا ضصوخد ۹ . زاجلاش

 | فرق تکساذا لجرا ص برد لاقبردهنساننعم قلوا شوج یشان ندوقروق هدتنزو هحنرحد (صب ردلا)
 | رونیدهتتنپ روا هلولناویخ یس هلوقم یدکو ناعصصو یناصصالرو ناشوطو برکه ننکو یتا كلا (صرذلا) |

 ۱ مازا یمصخهدصوصخر یدلبا ئاغ ینزکمب اق روا یی هعفن صد رد لضا#لثلاهتوزدب رغصم صدرد

 صردو" زوتتلوا بر هدنقح هنکنالق هدنامورفو رج اعهلغمونوا هدنتفواسضتقا بلد ینیذلرتساج نوا
 دواکضارداو هدننزو هضعرولکهضردیراعچج كرانوب رونبدهنسبروابنالوا هدنازاق کم قاق لب رک لاد

 | هلیف کءزمه ( صاردا ما)هدننزو القا رواکص رداو هلنبتمضرولکص و ردو هلی رتسکكلاد زولکن اضزدو ||
 1 روشدهبهقان هدنو ر هدشزو روص (نضوردلا) ةنهادیاضاردا "ما هتناصا هتاصا لان روئلوا قالطادتفاو دنهاد

 | لاش روتبدهبهقان شاو تسکش یراشید ندقل هجوق هدننزو ءارج ارج (ءاضردلا ) ةعب تشّیا ضو رد قان لا
 | اضردةقانلا تضرد لاق رد هنسانعم قلواءاصرد هقان هلنشعف (ضردلا) ۱ ارنکاتهنانساترتسکتاذا اضرد فا

 ر :صقادردلا) رونتد هثش هتتشولهثج وب و یریا هدننزو طبالع هلاف (صقاردلا) ءاضرد تراصا ذا عئارلا تالا نع |

 ۲ | ەك كۈك نالوا ەدافقلوق ع ردشخ هلواقرط ندشابکروتد هنفرظتسوا كل هل سسکفافو ی رک یالاد

 ]| لعالاقنعلا فرطیاصقادردلا ظبلغوه لات رولکتاصقادردیعجج ردلضافینس كلوب تو الا شا هکروخد ||
 صدصد لا ردهنسانعم قمعلاح یتشهلوقمكلاو زوبلق لا ا یکی هدننزو هرز زا (نضدصدلا) نص مظعوا
 | ردهتشانعم كم با تمدخ «لرهدناراهنهتسنرپ رب هیدیدبشد لداصو ننفكلاد ) "ضدلا) هديت هبرمضا الا

 دنه رك هبا (ةصعدلاوا لبسك تلاد (صعدلا) السژایس هعلخ انا لّوالات داسبلانم اضد هصد لاقت ||

 . بنعرولک صعد ىج روتید هننفد نالوا كحوکدوخا دننشبموق شکر ایک وا لوق ىلع هنشهعطق نلفوق ||

  اصعدهضعدلاش ردفان كليا لتف لف كلاد /صعدلا) هدننزو هبنعرولکهصعدو رولکصاعداو هدننزو ۱

 ۱ كنزمه (صاعدًلاسکترااذا امیر صعدلاقب ردهنننالنعمكمس هلفاا یکحویذمو هلتقاذا لۆ الا بالا نم
 ۱ وم تودلاکو یلیس |كزاوه یدآرو هلتفاذا هصعدا لاش ردهنسادعم كلا لتقیجدوب هل تیک"

 مت

3 



 وب صد وسم سم
O2  

 TIE رد هنیبانعمت قمح او اما ! عیب هلعجاذا لوالاب باس تا سویا

 ينتیوب هدنن زو لاعفنا (صامکالا)عا دیار ات ده !سماماوعباراو والا باس نم جو سوم
 هنسانعم هفوج رد رهبان هيف لناخ(هص با ) صج نجع رب صبح لقب دهم و

 زولوا ناپبآ مع دو عالم نر هکر وند # لجوکه زود ضعب نالوا هد راقلاړا
 ,دیننزو ریما (ضصیاو)هلاعقو بی تناخ نا )ردپعمآ كقب رطرب هچ هيلپ هدتزو لرم

 نا ناضجخو ناصمبلجر ی قلم ا دئ اک
 |( ةصبا) عایچ ىا ضاجن م وق مهو: صل امن جانيت نم ةبصر :

 | sS ره ی اس رووا یار :

 ۱ با
 ۱ 3۳3 ا سه ی سا اش را AT ا سس ر
 | هقجنع هل فاجتف تم لا یا مج نع صاج لوقت زولوا ET یه ا سک |

 یباروا هقدضابورهک ت ونیډ  هچلقجا دج زومج نالواهدنسهنروا ین ابط كانا بج كم ر یو
 | ین ادیدخ نرال|بیصبال یذلا هیمدق نطاب یا نب صج الان بصجخ راسو هيلع هل نک هز

 | | ندنابطّود کوو رخت نابطزوددنلب اقم ژو ليام نن تفصوب وهته غلاب اما ا مب تو نرالا | |
 ۱ لحدرج (صونخ ن |) و ید هرات نشود EEN ندقابعچ « زو یوفصع هوبننخا
 | رالواروش لبه [ذصون )ندیم رو پيد هنکخوک وشو تی زو

 (ضصوب )7 هلیج دلو نینجا نالو بول ردوا زوسنید همدآ نکشو و لبه
 تراغاذا عبارلا پالا نم بصوخ لچررا,نصوخم لاتسعب ی قلوا ی ناپ ۳۳

 یو هنسرافورعابن مانور نی دیزل وی دونید هلک رعنا یرکا یززوکردتفص الا) هني

 لاق هلو ارولیفاب قیفو نعنرف بوی ازوک ی ان نادنکلیس | ك روند هلنیم الوش A صول

TENوایس كسکو وةربعقیا منصور لامب نولو فو هبایب وفنبردوآ رج نارك  

 ۱3۶ یخ وا رو هنویق شید نالوا يا رنو هاتسیرب تن زوکو فرم یا ءاصوخهراق هی دن
 رانا نهپولو یدیالاورع نیةربس ءابصوخو رخ الا تضج او امینیعیدحا تدوسا دقت
 هم هوا RÊ تیک دان رهن افیرولید هيام هلیوانالوا اچ اكو رپیجما د

 ۱ رو وضوح تور فمزیون نیچ نخ امرخ هام تلاخ صوت )دن دجم لصالا یا
 ۱ و قاقاچ یج اییغال مرج هریک تنه (صاوخ) ی نابم یار امر هډو ن

RDلات ردم چچچ قمرا ج بو رای قازی راچ اغار استاذ ک صوت  
 .ردق قارب هک ابو )بسم قلا هتین هچزآ ,ندهسکر هدیننزو لی و قدورطتذا ملا[
 PERR )یبا هدنزرظیرافاربیامرخ جاتا یھب وختو لق ڼو ذج یا اط عاام ص وخ لوت رد ||
 درامیآ نالوا ږاپخوا مارک دا هلکراو نیلا یافصبهنیزاذا جالا ص وخ لايف ردنراسع نکا تنیز |
 هده کیو مش مارک مک بدان الف ص وخ لا رد منبر عامر رنو و امور هم | 1

 االف بیا وخ لاق رد ہنسا دعم كپسربق قاری قره هلافصو چاس قع: كلباروهظیراتهالع كارب ||
 اطعام ۰ ص وخ لوقت ردهنس اینم قملآ هنسن هچزآ,ندهکرب دوب هدانننزولعفت صوت آر میفادپاذآ | 1
 لا ام انطیو جر عو یطراو ۶ لاا | هدنآکروسنید هربلوش,هدننزوه ند فص ةو: لقناوهنخی اصرف || ا

 ادصواسا) طبسلاو مفرعلاو نيظرالاو ءلالا صوخ ا مناك اذا هصّوخضرا لاسقب هوا ناوارف ترابی ا
 وک ممرات تمر عيا هتصواخ لومتردهنسانعف للبارا ازا هلیهچو لنگ د دي اتبهدننزو فم :

 هبضمرج كینوک.دوخا اب هنقلب رخو نک دلرغوطقوآ رد هانیه تاسلیا زظن هه د هیهنسئرب قرهبیق یتزارب ||
 صوابضبو رو صواب وه لایقپ ردفدارم *لبناث یانغم هلبا هضواخم هد پنزو للعافت (صوابیملا) یکددیار ردبارظ |
 كياخ(صیلب) سا نیجیارظناذا اذکو اهدقموف ,a لا يرد ت لذ وهوا ید غانا |

I TT E e 

 یبابتتلا

 سست یک م جی ون

 ۰ هی



 !ماضعتصق مو ی شوم هر
 ابد تو قشم چۆن ی با جی و هم یاب

 ارت

 | تیبا ا

 2) تام یا نا نیم الخ هده اس وئاو قالطب ب دم نالوا نعلاتو یروط
 ۲ توت بسر سس ن ی دوب ندهایرتسک ك: هزم کر دهن سس ها یک |

 ٣ ایا ر: 7 لو  هی, ساتن ین

ert۱ | دروس شا شیر وو نامه( لپ  

 ردمنمانعم ا ترد مھ ا تا

 ۱ ۱ اهضاخ اید هام لر وصال کی هاستو لدت میلا ایل
 1 ی دستش ۱ یخ ۳۹ : ۰

 ۱ مرد متلمانعم قیموتروقو دنضالطاذخ ادخار انا وارا ملیت كابا تنم چلت ىنا

 ]هل برد ها زر دز منت مطب هوس ون تنم یا
 ۱ 0 رد و

 || قل هصاففسا كارد هلمانعم كدب کی وباودروا بکر ی تسفر (صالفتسا |
 لا ونماجم كم بم اپ دز وق (یموطو ىو تو ینش كامن(

 یزید اوز ین یاج ]موسی نکا قوا هم اسزمنواحسج نجاری نصب

 ۱ ۱۳ مد ری یر EEEN ات لوک
 ۱ و تیک ادب بدست ت نا دامی یک نیا

 صوت



 ر
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 :هشچر افطو لتخا جرات لا ریس دز لات (صارخ (صارخالا) یفافدیلع 1

 این زر سوت شو تم راخ-لاقتدافتسان ۱
 كناخا صا روند هنکبا ریز هدننزو خطر (صونخا ن تینا رخ اط

 نیر مب هناا ین ین اخ (ةیصوصاخلاو بم دن اج یک
 هکر د هنمانجه تب حلب هدننو هق( دح و نیک اخ« هيعمل او) هم
 [أاصوصخواصت ناب الفلعخ لا راپح نکن اتو ا اف لو تم

 هغ نود هیهلظخاذاولا اه یاس نو | 3
 هشت لابو رانا نف رو هم ادنع کس نی ها جراید هرکه فو ا

CMTEزیا( ةو  
 هل رسک اخ( ناصف )ردوا دیک نو هی ءاه يه االصت نوکیا gre اویل 71 قالسطا همدآ نیعضو زاتیصاضو روند هششنایقلوب ۳

 | انا ناصخ اجبار دیمجچ کلم !زهافن نخ وصاوخت نون هنا دآ نیو
TTرخصت یاب ززد هنک اسب اود  

 كانا نیل رش تاو | نالوا يک یک سال ون دناواماغدهلغآوآ هصصب وخ یاسا کرک راش زاوا کم
 .كراخ (فصاصت او ][(صاسصط فصت فن كلا ئا كلفن نصب وع كىلە لاقت هنمو ى هت نیسو عدم

 انما تم هخ لوفتو رففیا هصاضخو صاسصخ هتباصا لاق رد هنساتعف جا حلا نت 3
 نالوا هد هلوقمباغنو لاو وبلقوتوپاق لوق یغللخبوهنخااطسو ترقنفا یا ما

 ]| لو باب یف یفرخو لاخ لکو هوا لا !دداصخ دو تر نا هو |
 ۱ جاستحاورتف یو هلي اش (اساصف روی هنر جوف كل جامو ربتصلا يقلاوا لی ۱

 ١ تفنسقا لوقت روی س تو

 خم و تهوع جورج tT لبيع کز (سیت]] دید تسانت و |
 رد ضا دبصخ ینج نیکو یرلکدند جرا اوج بروم نوت دوست

 "خو زولؤا دیا هکر دنالوا هتک لا بولو قازاس یک نانو ندیضوصجخو مک ك اخ |
 هل رسک اخ( رصن) هنسانعم هیج چر وید همدان ولاوهدد سیا لکد شف زار دقنره روتب دهها |
 رده نس انعم لاله د دشن ریل چک ت دز به | صاصح لا )| مانی نمخ شاقول قم |
 بع نداللصتهرادنآهب رقوم دتر لی چانه داسا قاد هزاره مک زا حالا |

 هایم كن صوضقناررابج هود لاباس زەيد ەر قزز قش دن هنداروا نصا ن لع |
fنیعهدنس يق رش دا رضموهزوا سابقر وب ارویسخ نن ناب ول, دمضوی وقت  

 الاحکر د هبرقرب هدهیصع هيقرشهننوا "و زده رقر«دنساضق طوبسا ندا رم ضم انب وز دیدآ هردو مشا |

 ۷ صا یی هنسنرب هدننزو لیعفت (صیصخعت ) ردیدآ عضومو هدهندابو زدفراعتم لک هدافلناضولضج |[
 نمی صفو هحع؛دضدصضخ لاقن رس ابع ندی ناتعو دفن لبا ین لو هرم ۱

 ندکدروتسوک ی شنا قر هدانیوا یشمآقلو | بو دبا عضو شد | هنا كاشماقر هک. وند ەلە لز صوصخحت ون 5
 اف صوضو صان دونم ی هیرکردوخاب هبسکر نامند لامتفا,(نصالخت لر ريتا واو رده غ
 غفت( ص صفا )ص تخناقههرظخ ى ل* شاابهضنخ لا رولو مزالو دعت هنس انعم قازا نصوتطخوا هلو | ۱

 قجقدنزو رسد( م ہلقلا) خانم هبصصخلا شی دهنناعم قلوا سوصخحتو ضاخهدنتزو |[
 هدنکنزهچرسو" كج > وک د هخی رم هدنشژو توزرلحب (نیوبنغ)پرهاذا لزا: صال لا می ردهنممس اف

 قلوا یضلاخو فاصابتمنر هدینزو هبفاجو هبفاع فصل اوج هپ بلاو یتولجب (صولخل).ردیفآ:شوقرپ |
 رابصاذالوالا بالا نم هصلاضو اصولخ یشلا صلخ لاقپیدترابع نانقفالوادکتیوشوشخم کرد هنت |
 | هالوا لئازین همش نکیا ب وشی مادقہ لانج تپ ان ماهر قامو فو ناب دا فا |

 ناسا سس
۳ ۹ 

۳ 
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 یرویش 5 ویو ننفروبق)لتو اون هورس (تسی رس ییا ل انا صخاو
 || تقبابولآن اوج وج SE PRT دوم ی CR قالوا |
 ۱۲۳۳ زا نور ترم نان یاو مب وچو یمن ہند اذان سای لالض رهن ام

 | صعب و ربهاذاءا مجله لام بدم ایس ایا ین ب بوربآ ندبرب یرب ینایشاو ةا ةتاشیا
 ا دور دادو خام ند ب1 یانعهرونیاک هیدنسن هزار لج خف كاب وكان (نضیطا وار

 تر سر تن مو یادش نخ بر ام لاو لاش
 لعر دذوخ ام ندنوبهصیصب رخراینیا یکی وکه کز کج بولوا ةدنغلار| قلموق هکر دهتسنرب
 و جرات نرو جزار تلجوک پر ادباذاخنا ما عط یس هنا طاب اغا ندنآ یوا وا تسناغ

 ص لولا یفةنهصیصب ربا ةبا هلا ی لاق ةصرصب رخ نم هلادنعزغصاو لقا ایندلا ععن "نا ید

 . || پود و محو ناسا لوزممو تفضو روید وند همود تاکرا لجوکی سهخطعف صیصب رخو دارا "ناعا پنا
 هجنیاتفبهلیس دین :لعاف مسا (صعرختا) دونید هنسهبح قلناداوآ كناوسنو هنسانسهطرق روند
 ال هو نو کر کب رود دیسک شچ دکل ون لوق عار دبا بان نحب یبتتقداکرونیدهمدآ

 ۱ مقدم ءاب هوا ةناسحت یا صا رشا لجر لاق هلواردناباکیرا قارات ا

 م اصرخ داد نضرخ الاغ ردهنسانعم كليا نیمختو ریدتیهنسرب هلن وک تس ك زارو یخ كناخ نصرت
 وسزون و لاقوة قنو نک ازم رخ اقمرودنسانعمتالتوشنالب و هر دو هروحناذایناملا
 1 اصر ذا زهن) |. صرخ لاش رد هنسانعم کالا دن نیزخآ كرو ن طلا هیفلاقاذا هيف ص رخ لادن راد هتشانقم

 1 نوت خو اهدا سا سرخ لوفت ودهنسانعمسایقوردق ردعما ندل وا یانعم هلی رتسک اش |[
 | قو فیطلو میا دیدشیا صزح لج امرود هيمو دلکرا دیدشو دنتنالوا"یوقو دنوق یراوکبآویرانب
 1 نیو اهن اورا نیز قهوه آف یه نور ذوب ای لاف یک بخونید هبوبآوروتید هغارزم
 9 FN و فر هثسناتجمبا رخ روت دهه راتغظو

 | ن کس امت سازز هد رونیدهنرقو هسا اع ةانق روسنید هنسیخراق"قارزفو
 ۱ ۱ ةدننزفلتداوآ ناوسن دوخاهنسهقلح كنه وچ لوق یی رونید هي هقلح ۍښموکو نوتلاوناتسلایا
 سفری اشرف تکنو سرت یی وود و .هتلملكاطوک
 ضرذطا بکر لوقت رولن ردشفوص هغا نالوا هدنرغآكمولطوص هکر وب دهنس هراپ جاغآ لر وبسیجوا لوشو
 ۱ آمده ریقحو زآ كب هلشساسنم انعجوف + +ادفع ن رينز اا دلم دیوعاوهو :افشلاق

 اوق كرم قارزم هلن الث تاکرح تاناخ صر خور دل تس هدول رسک ك اخد واش یا اصرخ تالعام
 زی روند دیه فا نروجمنسبخا بش كنرف كوف یع ردقج لوا نرطنال هکر وغني دهني روم د نالوا
 ياپچان لایا حالصا هدتشزو ab ا رال | رخا) رونی د هح راغطو هنسانع»جررونیدهتسیدنک"

 قحا كره وشوا ندقوغوجا هلنمتعف,(عصراطا) هنلصا اذالوالا تاتسنلا نمهصارخ لاسا

 1 سرش اردت ندروب بیام هدننزو فک ضرب تفف عاجاداعبادلا بابلا نما تصرخ لجل لا نضرخ
 ۲ دین لوش هل دار )عزا یا اروند هخارزم دوب دزو رم

 | heina ام
 حر ج هژلادعسوا«لاسشار د ةي ساعه تمص خر « هدانزوهتف رخ :(تنضرتنا) هدشنزون درا هلی کلا

 طبخ مااسعظ للوناخ هغولوهنعنرمش یا مسلم صرخ طخ لوقت روند هطخوصو نت
 ۵ ۳9 ۱ ۳1 الا زن اوشو مہ رلقار هارو ازد هر ور ف دنس اضف نیر ع هلی رنک لا (ناتنضلناا
 هیننزوا نا یصرح | ناصری ایلق دلرعاحبن مان ینراصفالا طب سوق هل رسک اش (نینصر طاق و ]
 . | تو رايدر ضرر انها نود ران ف لخت كج (یسراعا) یادلوارکد هکر فدا |

 || هضوح نالوا هد كرم انآ راسو ام هرخوادرا هام ئاال تا :دشلو عن روش دهم وتصقوف او هدلخزو

 | دوبی چىدا کروبی ضوعثلوبلوشو؟للتم یاب شان لاش :نوخدهنتولطعو روع |
 ] اتنچ رخ لوقتوا تینا نا یارانلا ضد رحیم وتار لوقترونبد هیدطآ | نالو »ی وذو رونید هتشننرپ كزبماو | ۱
 1 نصرت لاشردهنیسانعم كليا اولا هیسکرب«دتنزو ل هفت (نضرنها1) رها ةرزج قا نمی رال ||
 : چه ۱ ت جج جک
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۳۷ 

 كلوا هلیئوکس كونو یف ناخ سا | دیس, دیس هینکزوکلهدننزو جرو (صنخا ویا) .عاراذا براق نالف ٌ

 دونیدهمدآنوب زو فیعض هدننزولحدرج و اصن ا)تاماذالوالا بابلا نماصنح لجر | صتچ لاقي ردمننانع 1

 ۱ اک( ةصايلناو) هلینوکس كواوو یف كناح ( ص وخ ا) نونید همدآ كو کی س هج هدننزو حز هلباف (صفنا)

 قشلا ءاودنا علل ا هنو, هطاخاذا :هصابحو اصوح صوح بوتلا صاح لاقسام تکی شکر لو

 برع)ا لوقتو رونلو | برض هدنضرعم كالا یچسهنح الض ا كرما ش وب للخربکیکیدیبالع شان یتعیدصوحت نا
 لک اله لاجرهم بویلو ایلاخهتبل ندرکمودیک اکشن ندی تاک اله ن امج الو كن دکل یا كضوح ىف اعطا

 نا هلبعقوممرهدیاداسفا یککیدلبا حالصا مپ مرکوس یککیدکیدیلوب یرمشختز مردیاد هجو دج هنطوصخ
 کر ردشلوادراو هد هلبتر ابعرما یصوحو هلی تناحهدنوب# ین هنم سبل را صوح یف نعط# لالا شا ذکو یدلیا
 نذیا شزروو یش توکج تج تجز هدوهمب و تیعهشیا ىج هيم هر شيفا بویک ندنلا هلمجور رد هد دزوی وط

 لاقن نول تته هنس انعم قلا اطیکردشواق یتغلارا كن هنسن یکیا هصابجو صوخو رونلوا بسط هدنتحوسک

 قوطی سهروج كن هنشنر و صغل ایا صول اذخ الا ق یرونید نسل عوجناس صوحو قیضاذا ام صاح
 2 هدیل زنم ءاعترهلناوسن روشد هبهقات نالوا,لسب ! یخرف /صناسحا) ماحاذا لوح ,ضاح لاق زد هتسانعم

 هدراهتسن يک: نیل نیل هدنشننواباک (نضاوطا) ءاسنلا ین ءامن لاک ی هو صئاحهقان لاهع روتلوا رعت قلصآ

 : هدنسهدام صب (صا صد نزصاح) ندعح هلو ا زودلاوح ندجاغآ کز وسشد هنسهراب ب اغا یراقدنالوق هنیرپ زودلاوح

 هب اتیا نالی رک ین .دنچوا ینالوف كرا هضان حجو یدنلوا کد کیف ردصم هدبتنزو هک (تصایلا) یدلبا قاس

 یدناا ادب هیانواو بترول سسکن د ةضاوحآ ینصا كنوب و ردیف رحم هبصایخ زونلوریخت هصابق کروند
 هک وکر د هتسانعم قلوا زاسط تبسن هرخآ زوکرب لوقیلع قلوارابط یراقرپ وق ءلززوک ته (یصوطا
 (صوجالا) ابمهدج وا هینیع رخوم قاضاذا عبارزا بالا نم.اصوح لجرلا صوح لاقن زولوا یکشملکید
 ءاصوح نیعوءابصوح« یاو چرخ لو لاع نوید هب یشکر اطیزوکرب دوخابیراقر وق نی زوکردنفص

 بکورگ یزکیدو ردهعین ریما هکر درفعچ ن صوحا یرردنرابعندصوحا یکیا هايس هين هنت 2 (ناصوحالا

 ور عو فوعیرال غوا لروب زمرفعج نب صوح اهلی هی عجج (صواحالا) یدیشلوا سر هنموق هکر د صوحتالا
 هرزوا ارت او طابتحاو مزح بویلوا یا هدتننزو لاعتفا (صابتحالا) رونلوا قالطا ةر هسک مان چو نشو
 هنهقان لوشت هد زو هحایتحم (هصاتحا ),ظفصو مزج یا هرماف صاتح وه لاعب ردهنسانعم كليا تکوح |

fتقاضیا تصانتح ادق تناك افاتصاتحم ةقان لاق د هیوا ذفان یل ع كکرا هلغاواراطهدهبترم كن یجر  
 ۍنوالا فک, ندوعبس لیدی دف كرزداصو هلن .هلنارغصت (هصیحو)مصب وح) ),لسعلا اپلع ردشال اهجر

 (صانناو)(صیحناو) هدننزو دوعق (صویطاو) هلیبعف كراح( ةصیخ او)/صیطا )رد با هباشک هکر دی رللغوا
 هنع صاح لای ردهنسانفم كود تواص ؛هرزوا یهجو قعجاق ندهنسنرب رزاخف (ناصیط او), هيف كرا

 اقمزهناءادعالنو اوصاحءایلو ال لاقب واداحولدعادا اناصیخ و اصاحواصیحو اصوبحو م دصیحو اصبح صیحم

 یدنلوارکد هکر دردصم ( ضصیا) صاح هم هنعضاحا لاقردهنسانعم صبح هدتنزو لاعفنا (صایحالا

 برهمو لیمو لدعمو دی یا صیحت نم هلام لقب روند هزار قج هچاقو كه ناب بوپاص زولواناکممساو

 [ ص ایا هدننز ارج ( های )روفنیا نصوپحب بن :ادلاقن رونید هراوط كکروا هد تنزو روبص (صویخا
 ءاتیطا هفبضلایا ابو ءاصرح هقانو سرف لاقي رونید هناو هناویح قحهراط یسب رحا كنجرف هدننزو تارحت

 ندنلادوخاب قم ؤط س رلعن هنربییدسکوب هدنبزو هلعافم( ةصیاصلا) یدنلوا نا بی هدنسهدام صبب /(ضیب صبح صبح

 هغواراذا هصیاح لابش زدهنشانعف قماننوا بولاص قر وق هتوایرب یکوکلتن نوعا قجاق تولتروق هفرطر

 لاَمردهنسانعم قعردشراف انب وت اف یبهنسنرب هلنوکس كنابو ضف كناخ (صبقب) ةا ماشنا لس سن بو

 لحرلا صبح لاق زادهبساسعم كمروشباولح یرلکدیدصخو هطلخاذا یناثلا بابلانم اصرخ ۶ء یشلا صیخ

 ریذیخا چی تایل .ردیمسا اولحولر د ر لو ندغا یناصو امرخ هدننزو زما( صیبطا) ضصیسنطا لعاذا

 هدنتلابا نام کا صضسخو لرد یساولحنوا هدیکرتو هشورفا هدیسراف fS ,رلقدناب هژبالسعو نوا هدزارابد دوبالاح

 | لوقت رونشیدهیدکک و هغیشاق كجهردنود ردنود بوریدشراقییاولح نانلوارک ذ هدننزو اک دصضا) ردیدآ هیرقر

 لعفت (صینتاو ۳ :هدنیزو لیعفت /صیبعتآ)رصتطلاق اهم صییطابلع ةقعلم یهو هضاب , صیبطبلقا

 نمبخو صخ لاقب زدهنسانعم قعاباولح یرلکدیدصخ هدرانون هدشزو لاعتفا (صابتخالاو) هدشز



 هب
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 نسب یادي مله هنالك یني ی چبا یدلپ دارا رویم الك یلا هک لیا تیاکچ 7۳ بولک

 کل صون انشا یجج ن یاب بوکج ینروہاچن کنین وقنانلرآهلکنا کروند هلن نیشبم

 ر نینول هدشزو ربط (هصفخ) « هال اذا هدب نم یشلا ضفح لاقت ندهننباتعح یار

 كواظ (هصفج ما )ادوسنید هلالنرص یشیذ هصنجو دردی ایپنع هللایضز
 چو مارق اک (ض فلا )رونید ەئ نک ریما ندنسااینعدعچ هدننزو

 ی و TIEN چا هدنبز و

 : ۱ اضیقو ضفح یتعس,لوق ,رونید هکهنرکب
 لینوکس تو خف تااح مضار دی نانا بیم رغ یا یک نالفرآص:لاتقپ روتید دیسک

 ایجاد وا طجا لوچ ارد ەس ام لو نکا بوق یشیشپ تاربهدننزو ||
 | دجوچٍ ال تصب هایی دهی نهج قوت | ویک ییا اصلتدش نا اسو

 یه اصقج - ناسا ا ومما یی سای یو یک اشجوراخنشود |
 | هووکه نان كح شوتا دانو یکی تی وص ندهب دو زد هنسانعم ققلاقم هلو دن کی ینک
 ةا بردن ابع ندن رت یک رکون راو ن دنوا آل جم تدق هب یوق
 انج نةم رم چرب نوي شف روغوا (ةصومصلاو) هدشنزو هنيفس قصب ) هلو
 ]اهل ینهو:نصپ ادا )قریب نض) یانیصج وه لآ سعی روند سرچ ن نویف" (مجالار ندا ارعش

 اصل یا هنطاحخ نه اسب رونید هو زمیرخت نالوا هقذاحو زوا(تصامحما) رده راتعا دی رت دارو |
 زوو تب رلصوقو اس نی >ط کردیم لوک اتو هلی دش تیم دمو نخفق (صیص+ |[
 هدنزاش ماش هل فک اح (یصج) ددهصضج یدرفم ار دلبر تب وضو نانو
 ۳ نماضعب دن و یدیاراج مل صالا ف یناکسردیدآ تیالو ر ||

 > enter DHE خان رده نانلوارییحت دوخ هکر دیا فورعمآ
 هلو ام. لارا ماتعظ بویلوارخژدو مدقم ندیاءط لواتتو لک !نکآ رد یوقم ۱

O IEA و و و ی و ی و و وداع یی A N7 NET یر a x et 

 ی SOOT ی رم حج هوس

 هلابیع ا ی لا نهار, ردنداتوا صج ا فلج نجیب اند, ن ندمالعا زد قاهدلبرنا ||

 زیزعلادبع نور هروکه ناپ فزد جیرا هبلع نارق نکآ ردشلبا توکس ندناتپ هم + دامو هدازوپ ییبقالطب ||
 تورج جج | دهب بیولو ار فو هبهفا طر ن هنا آسان ام لع نکنند للم هامجی

 : لاغر نام یمومآ یوم و ta ga ra بهداشت |
 بخ لا نو وشد هند نژنلزواعمدنلوغفه م پز ووپ فن ما نالت

 ضو

 لجرپ هدننزو رفع (صینح+ مضن او تشجاذ مهلا ضم لاقبردهنبانعم قروب پولیکح هافروق تا
 ۱ یک نحن هلا را هطناشعم ابا ت کر ح یک یکلنوغروا نوقروا هدگنج هالینزوا هجاراحد ( تقی

 نالف

a E COTE O BOE AT ۱۱ 2 کک  

 ۱ را و ی کیپ چ هام وب روند هتنیوروب نال سرا,
 1 ین هیت هلن وهفحو باث ابنسل نت نضفجو هلبج بنی ضقح وای دل هک هنآ ضذح وبا یراپانچب
 o SEA RR هنسایتعم كمردکر رولو ارپ صم صتحو

 r SE PONE CTE TIRE کیضجا |
 | لج توم ردبعا يادج تندر لع نسا اوبا نالومقا بلا سلج وار هفتاد مو |

 1 هوس سو و روا ی

 لو »ير ولما یزید ی
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 تل واز سرخ لب نر دقوابویاطهنزوایکزکنالو دنوی | ١

 یشلرق یجبف-كاطا هد زو بآرغ عصاص 1 هن ساعت ۇل ولولو هوجو رد یضوصحم یچج دو ||

 هرکصندکد لنک وزؤا هدم آو هدغابهدننزو همامن(تصاصخ )هد برج لو مهاز و نما و طہارت |
 هبییاص هدننزو ربما [نبصح اال لا قید م ف رقوم ت |

| 

 یعاباو ضو نال انتی دا فیبر اغلا مهصح ین ن راد هن تطالنعم نیا ءابیطا تسوریو هزبهایارروز/یتولزیذ ۱

a 
 هی سس تای بست ورم

 اید هات اجور راتو اهدا تدشنو ذی مچ او ولو لر عاأمیزتماشسپ
 ابذ رخال ,ادرجیا ءاضخح هنس لاقب رواوا فصو هیمنس قاروق یزاع ندلوبوحو یخ (ماتبه] ند ولعضوم ۱
 ءاضخغأ رفا لامن رولي ونینب دهتژ وعر نسر وغو او زد وما غ اراق کاما درم نی نزح دوخ ان سا در نت هقا نی ءاصحی ۱

 | هدننزو هانی( بص ص۱ راغل هیفاصیا ءا چ ول اقر ن واندا ب مقا ااو و
E SIFREزد ضصح یی جد هنس انعم یصنوفز هرکه  

 لاشیدنلوا لاعتسا هد منام کنه دخ فولوا هسا: دعظقواتسم ندنسانعف قلحوو هدننزودرف ||
 هاف يز وفا لاو نارنعز مک دیسا شوم كلغ نماد شن یا هتف |

 “س

 عح اذا حراشلا لا رونی هرکس لب ودوتد هغروطواووو تو هلی رکس قر ان هوا یرب نقرب وق بوصتق |
 وهلقو و دو مس نا تب نوه لات یر توت | ۱

 للف یاصیت صوت نس رف از روش دم 1 ̀ اولي ىتز1 لغاتو وړه دده یال ڏک یهس

 رد نطدرب نادم ابق تلا دنع نصدق حو نصوصح یا ضبط مشاغب ۳
 رب وق نب هدنراب رقوب كنضارطا یراقنرط كه, خوردنی کر هد نا هنعنلزو فن (هیض
 || دو تنيو هغاربط هد و زار ( ص امص |۸ اومد هشناطو ةغارنط هدنشنژو خو از (صصع) وتو |
 هززوا لح مانیوطیذن (ضاصص و روتنالب ه5 ژن ىا یفانهصج برخ لاش وب هود نورزي ||
 || تكر هتک كن زنه تست وی تر axê ءاصا تغار دب یا :
 مطلوب نشت یی دا لو هی هی
 | رهطو ناباذا ثلا ضخ لاقنارد هنسانعم ئاوا ناو علا همز دزو لعن 6 |

 رهظو ناباذآ قلما نصمم ح لاققارذ رن ازم قیلواغرایغو رهاظ هنهفرب یدو ه دعا 0
 رم نينع لوق ةو حراشلالاعزدهشنام كتاف زن هوا یر نوا مطلب نک کرک رع هتسدرب یی هنس

 رب فاف تیوهمخ ی تادف لات تخم لب ملخ اوت تباہی یر یخ |
 عارشا اذا سل و نشم“ لاتعز رد هنر اعم فا ووت دل اتو زف2 2اھل لغ لاتعف ترکناخ |
 pO تارلان نقص لاتر هنساناعم تام ودبودشا توا یر یخارطا کو ر د تتار نفی ن دنا |

 دکر مداری اردنا رار فونت ماتا ذا هل ضخ لاق زد هنس ملات غم كمروس اوت والاسممو
 کر یو دا هل الف صاقص لایت ؤد نهم كلی نما مازابضباب یکی جهرم |

 دات تیمش شم تب

) 

 لعافت (صاعلا) لا ى ی یا طاع ص وه لاق زذا نشان كمنو یکی شی وروب كن هتکولیغاعوب | ۳
 اس اومسنق زاوتماواوص تلفن یاب و یو هصح هدنتزو هلعافم(هنض احتاو) هدانتتزو |

 یوتساوضزالا ق لاا فلا نیر نان طرب ردهننسانف» :یلو ازونغودابنوشنا هرب هدننزب نوو -

 | کاناویح و: به ذا ذآ اات مال ام د هنا م نو لقا تراکم یو لات نا ۱

 بنفلا صحتاو تلقا # لفلا تو عطقنااذا ندا لاقب رونلوارنعت كللدوکهکر دنیا کای فوق
 هتک نبی نا رک یل هلا فتر نکل وا یر شسک الهر دک و یپمک یار بوم قلف |
 اکو هنا کک بو باب لاج رمق نوم غن ینکه دةم د هل واخر کارد حوا تہش وتو بوم نهج |

 هو زول یر ظن نادرا رة كقاع تولوا وحن هیسو هتل زاویه قادبارولواروضحعب ندنهج لو اا ادد ةا |
 .دنکلپا هجننو یا یسلبا تک شاذ هنطسایدزاو راما راوتتم خر صیف لوضول داعب وایت یل ب اب: همو وراز |

 و و دا قاب من ها تصبق ناکرا هد ليال اجو را تری | |

 کو اف قد یسی منکر غلا خقاو نفر ط منع شن ةد کی دلما لو رز هلخلو یی

 هو ج سس ۱ PEE یدلیا عابر الاسفوحر یانسز هیلتقوبذ رده دیبصق كلبا لاصبتسا هاب نارا طز: الو |



 تر اوخ هز کو فو بنید وب بکرا هدرخ بجو کیس هنج دو رفع هستم
 رو شید هنسپ روانكجوب یراکدیدصوقرحو رو شید هغدآزا نطو ردهصقربج

 سیو ) بن رک تیب نسب و هنفلناداوآثاوسن هیر اف ابو ۳۹
 | هان مهسا صرنا اهص رب نم ضرالا صب رحاقی یدناوارک نیک دیفداروهدنزو |

 اهم ویو رو من قو زرآوببلط هلندش هدایز ندنمو لو هرزوایهجو همومنم تبغز ینو |
 عشخاف اواو اه بال نام ید یا لعسرح لاسی دوو ارپ هدو وش نصرا
 اد هرو قزل نصب رجو هدننزو ءامزکز د ءاصرحو هلیبسک كاحردصارح یر دقصو هدننزو ما |

 | ها نفره لاقباوند هنهاکرارقكنطسو تشره ناف (تسجرطا) قوتشمیاصیرج |[
 اکا داة نص راح باهم لاق روتند هدولب نالوارریص ۳ (تضراذپا)هطسو |

 2 تاک (ناهلصر اس علامت هلو شمراب هح رج نسیردكشابنک رونیدهنفیران سا لوشواهرطع رط۶ ضر الا

 ۱ هارو رع( ةصرحلا )رادذدازمەدلۆإىانغم زا هلضراحهدننزو هنیفیس تھ: اللا )اھل فا ||

 بیس 5ب الو شان ندقلقو هابیرازغآ ك تبر لکل د هلخلراص قبصیسهم كن قانهصرحو دف دارم ||
 تہ انعم قهر اب هدشنزو صرف (صرط )رونیدهنسلع اطهفارطا بویمنا یرغوطوزودهاقیدوس ||

 لو شناسان ال با نساصرح ||

 لاق ر رد هنسانعم قع :وصینغوبق كن 4 هنسار و ىتنم تب مل اذا لو ممه لع ملا صرح صرخ ۱

 برد 2لوناجیرلک دی دلو رونی مپ عن اد میکسر ۱

 ۲ تالو < ید باصقهرکصن ٍدقدلب ب وصی رد كزۈيقالشمىكر ونىذەزكي رد لزق مذوب لوشو ۱

 ۱ یک رم وکار رج یعجرددقج هلو یرددجتا:نالوا هدنسارا یکتسوب ||
 لک 1ندن راک یاعط هدسنتزو لعفت (صرتملا) ردذوخ ام ندصرحنالواهنسانعم قع وصقوف ||
 فر مدنزو اعضا اما اهني یا ماشو مه ءادغ صرة ها لاقرد نام |[
 هل ) د هجو صرحاذا لج را صزنجا لام ردهنساتعم قلابح هتنلیضحت بواد ضرحاا

 2 (صوقرلپ) ضیقتاذا ؛یشلا ضفرعت لاسفب رد هنسانضعم قمت روب بول وب هدننزو ||
 تب چوب شراك دید هتک وف یل رولوایبهنکیآ یکی تن کیآ یزآردکجوب ك جوکو یکم زیا |
 رار زف هرز هک و بولد ی راهب رقو یرامولطک دکچیور رتا جوک ن دنکسوبقوب ضعپل امن ءزو شایع هدوکم |
 )روغ لشكل >صوق درجو ردقجهلوا چوب یرلک دید راکبال| قشاعلراب رع ردع ج صیقارج رولیفوص |

 زاها امد قرمز نی صوقرحو رد هکر ندنننهیق مک نزام نب صوقرجو دودشید ھند رک |
 ی شو کربن هلنبتف (یصقرذپا)یدلوا یبراخ هدب را رکت رمضح:تفالخ نامز |

 حب لاقي رد هنسانع» كم روب قرانا قیص ندم یرلبدآ هدننزوهجرحد (فضقرمطا) با هردیدرفم
 : رو ج دم (صقرعلا) برادا مالک الکآا صقرح_لاقی راد هنس اعم كالوس ربتربتوهاسطخ براقاذا

 یاشار بدید نن ادابو: حف كناح.صحلا) براقشب يا نصف زج جست لقب روید هیدن شخاول سو
 :عم كوس هیسکزبادمنشنر و هقلجناذا ل والا بالا نم اص جزو شلا ضحلاقی رد هنا تنعم
 بم دن لا كاد بان بیل اچ و هراجا ی هبنکرتواذکهنهيبدحت  تاراصیا اذکه نم ها ریصح ل وقت

 رد چ نباتا رال یا نمایه لات نیما رنا غمت نرانو نوک
 وو اطاق ةا قلا لابش زولکو ود یراق ایک هبالوا الذم یک نیلی اءاد هکزدنلع ر دنن

 - کر هاو صحت دقو هداوقنصاخ جز اب راب نتج ہک او رج ها
 1م :جلصلتا ازولوانب دید تا مرزوا بسندوخاب ردکعد هعوطقم
 اب بک لوانآ راغ هاشابزتفصو i REE هنپلسایښوم قلوا زآ یللبق شا ونتج
 ]شبا لیلا فا حانطا محاط لاسفب اذکو سأل رغش للف نفي صیصاما نيب. ىا صحا لدنجر لاسقت
 زانم تنضوو ةا ملط دق تناک اذا صحا موي ل البم نولوافصو نوکیا تیانغب واش صحاو

 ۱ :نیدروغواو هیف زالیا"صحا فیس لاقنارولوا فصضو دی النچ نیو تتروپکو هنخرو تا الصا هدنسولمانو
 | زاد یا راد بهجت هجا لجر اش وب مسک
 تے ےس س م س me ema mae هست
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 | رک دیسک و تند هیوزارت کوب ئر خورا صد یش هنک کا نصرتو مک یر یارو ئش لابقب ۳

 هتیکح او ب قاذا هتل لوقت وډ هند انعقاد کو یوقو دنوق ییهنسسنرب هی رسک ك همه (صازال
 توفییکزو ( هرات ) لادضو هاّوساذا نا نا بلا نطزتا لاشعی ودهنساندنعم كلبا لیدعتو هبوسن یی وژارتو
 ین هک یکنا یک صل 21 اتو 4 م یک ا . قلا مك ئارات رف لاسقب رو شد هنآ م کو

 نیس E لادبع وتم یا ص رو صرتم نارتعلانشا روید هت هن وزارت ے کیو تسار نالوا رار سب

 ه] دعو* اذا نا رمل ض "و لاشه ردا هبدبابعم دبا نعم كلا لیدعةو هوس ي وزار یخ دوب هد ښزو لیعفت ( فن (صدزبلا)

 هر مچ ندکعرو -قوج هانیتهف [(صعتلا)یدناوازک اد هکر دیفدارمو مد تنزوصوصعب ( هونص 2

 صنو يشمل ةنکن م هبصع یکتشااذامبازا بابلا نم اضضعت لجلا صعت لاسفب رداهنساتعم قع را
 زی صبا دهن اعم روم ا زاریکس كغانا ندملروب كيضعمور لک ذ تبات کک ټک

 هنیلو هبنلفاذا اض یلتت يللا صلت لاشن رد هننانعم قلق کر هتف هرهمزدن ود بودشم وددت و
 انص اج نالا ص "اخ لاقتردفتسانحم كنا هل كرن وکس كن هزنهو ید كيج < ( نص أالما) يللا لب ۱

 هیوود كکرادیدشزوابوروسنید مآ نل هج یر کل بف هرزیزو هطا الغ( هبصارطنا) + یشادا ثلائلا بالام

 1 هلن نوکش دوخاب قق كمال كناب (صلباج) دی دشا هبتصارج لجاذکو وزنه یادیصارج .لحر لاه,رواسد
 ناب هدعطاقنارب ەك جیرامر لکه نوکسو نت ئەر دق وا یسناهدهیوا نانا کوډ هدلن رتدد نغم یابصقا

 نابساپ كب هدهزاو ردرهویس هزاو ردكيبردءهدلب هدب رغم تبا من ردن عماسلباج هک صاباج هوا یدنوا
 هکر دعقاوهدلاش لادن رادنعقیقح لهاران :ول وردراوّرهش نیک نیا یتدهدق ةرشم تراهن هدنلبا م كبو رروتوا

 زکر مو .هقالطا ندنلاع دیقتو قلعت اکل اضاننلاج ,دندذغ نویفوصو رددوجوم هدنا مع لاکشاو روض عومج
 ندلزانم یکجهدیاغظق هلکولشو یعتتاقلم او ندیراشتاهتازمرخآ كنزا نم ی هل طق نوجما لوصو ه طیح ۱

 ووناّوصراود هلکن ازوئید هنحترکه کر دهولعد هلو دیدشت لداصو رکو یف نيج Bî نذناشا: لزم الاوا

 یقاقیرازو هلان بویلکیا ندنغی دواک عو یم غاب: كخاسنوط و لغابرولواردصم ص جو دی رع یس زاف ےک |
 لب هلو آهک اب وکه طب رادود شمهیلعاقضم وان بابلا نم اصج طاب را ص قاب لاسقتهسااتنعج |

 تاصاص)ینوریعتیمهجرکهک روند هد نیلشباج رک هد هاش (صاصخی اوصیرزاوی كطبو |

 سس

 تسسم سس

 هد دو طعدالع ا صحاصلا) ردکهرآ هز جو هابترو شد ەت هناجوکه کر ردیعجت لزهصابصح هدبشنزو تا الاخ |

 SETAE ضیایا ضا ناکم لات روید هربزوډو قآ ت بالغب یک غا لبا رک |
 هصنصح هزت لاقت رۇس دەتعابج نالوا یک هات ظر خلوا نیعبك هنیرب یرب ىرەت والت ەد زو ۱

 rr لایختفا (صاتیتبالا) ردخاباهیامضت اب ضرب جراش تلخ ةت تب رانقتاذا دصیضاو سان نم ۱

 ؛رافتاذاموقلا رصتخ | لاقى ردمتساتعع قل وا هدا رب که طرب ەل خلوا برا فتو ریزه واویژوا

 طاب لایق "صجم تاب لاقیروتشید هن رازو هلان كن هشکدیفعو طوب رەد تنو رما - (صیص ااغ تافل علج
 ?ye صصح لاق رد هنسأنعم قمرداوط ییاف هدتشنزو لیعفت (صیصعتا) ی تم

 کیو یکینا كب وکو ات هالطاذآ ءانبلا ضصج لانقب ندهنسانعم ماوصل رکا تاو قالماق
 ودعنا اشا وک ارو هلن مک یراشع ویراقار ت حب اغاوهننبخعقا داور طا نمص ےک لای ود هیماتشهم
 لجاذا ودعلا نبع صصح لاقت ودهنسانعم كلبا لمس هنعشدو ج زام لوا ادارا ضصجتلاسقي

 ردفلوا هاف یاختنالوا باوص هدن ول دوخ رد ردا هتشاتنعم ارقا وعافه تز زو هب رد هل )قبلع |

 رۆ همدا لنت هد ژو 'ديلاقا هلن وت (صدحالا)ژدیدآ فنا نکرد مو یف كلبج (صمحط) ۱

 نجاف ناسبمرپ هر شو رخو هرمضو عفنوالسکه طوخ خبال ئا: ضینجا لج لاب :هلزباندنزندن کیدنشوا ح

 بوب هش رک روما ی شان ندنزارمحاو 3 عفتنالو ننطِبال مندف یا صٍنجاونه لار نوش ین یوجو
 .رومالانع یطابتم ب وعر ئار ضینجاوه لاقت روسن,د هینسک كان ەشدناو لصر نالا رو رک« بفئلابوا

 تاماذا نالف صنج لافیژد ةثتانغم كلواهدشنزو لیعفت (ضیتمتا) نونتتد میم ەد زۇ رعما (لضبتطا) ۱

 لوق خلع قغانکیدهکید هیدنسنر واغزف :ژزف تره اذا لحت را صتج لاتی رد هتساشعم جاف بوقروق ندهتسنریو | ۳

 قمرقچو كمروس كروب واع نف هفقفوا هدا ذآ مصبلا نصیب لاقارد هنسانعم كدراب نا زوکندوقروق

 صحت ہم

eraseبیس سس چ  

 || اجابت اف روپ غف خدم اش ادحهدشن زویرکس( اضومب نا هبیراذا مس عج لقب ردفتسنهم
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 ا ا ناتق هیدابرو للو الشد یس هطروم هکر شیما شوقر و ردیع+لیضنلب نتا
 ادا قو نونا ین وقم هتتشوفرب یتا دوب ERE (یتملبلبا]زوننلک ی مالپ
 | كواوو ی لداضو هنعتف رد طلب لوق خلع ردیدرفم صاب ردبدآ شوقر هیش هنشوقنکجوک هد بو کم
 1 كلبا ج E كب ولطم ندهسکرپ هد نزول عفت (ضیلتلا) رد ءوصلبوم ها هادی

:! 

1 

1 
| 

 س 7

 ۱ ارتا شمع نام هتصلبلوقت .دهنسانعم |
 | ضرالاص ةر یدنلوارکد کرادنفدا ارمو هد زو ضرب 2 (صلبلا) بالا تإقاذا ملا نمل لالش

 ]| یکوتکتنبر وار و | امخنیهیلطا دا يشلا ضلبت لاقت ندهتسانعم نفسی هجول یکی هساز واش راذآ

 1 ۳ التو ا نوت او یراتوا الو هداراو هغارااذا هل یعلبت لافت ردهنسانع» تامزبشویس ندنفرظزمزوک

 || یدهتشانعم كمك هدسنیزو ءاقتلسا ءاصنلبالا) عج اا هیفام تعراذا ضرالا غلا تصلبتلاقب رد هنسمانعم
 ۹ تازا هیات نم ی لدا( لاق رد ةسانعم مچ بونیوص ۾ ندنبا تل دسکرب و .بهذاذا لا یصلبا لاقی لاش

 ر هم :هبناواذا ةا( لاقت رد هام قلبت تولار ره هرازواهپکر هدننزو همام. (هصلابلا)

 1 | جن زد هنس اند قجاف وقروق هدشزو هج رخ د هلبا همه (ةض البل|) زولوا ید نوا
 ةبص مبل )رو دا هتجرف هنیحبدوضا هنرانکانجرف تروع هلن لوق ىلع ین كنيعو تاب (ضعلعلا) برهاذا
 ]| عقلا دل ی لار ی بکر کس لدغ رش هلغقروق ند هنشرپ ها بازو هجرخد
 ۱ سن زد ٩ بوت وب ی بت

  e ERE AEو اسب او 0
 هر رون,ددنب رغص كنوناخو هول یا سوخت لا اهتمام  EEFی 1

 ,هنفصات لای ردتسانعم قارون و !دیدشراشاذا لج لا صاتلاقی :ردهنسانعم تام روب كلا ودخل
 مپ هدف كارول هنفقاتموب تلفن یرفصو ارادي ت ابنهوکی هه تا (صوبلا)

 تل رک دیعاوناكاباودویشاوم هکر د درفم كظنل صاوبا ویو اھ چ ہم نیل یاامسون و امضوب
 رحم یاد و نب روکدس تابنیرلکددنصو هدننزو لیعفت .(صد وتلا)ءام معن یا باو دلو منغلانم ۱

 ی سس اذا ملا تصر ول اقي رادهنسانعم قلوادلوب ىع كنروغو رفا! ذا:ضونلا ص و لاقب 1
 لا زومتناتبم قلوارن اس کرو قا نالفص ون لاقل زد هنسانعم تامنکتوشواص یزایاس |

 رص برعو هل! فعلا یا ءاصوب ةآرما لاقی روند هنوتاخ نجف كوب (ءاصؤبلا ) هولافضاذا یا طوب 2 ۱
۱ ET NE لزفهر زوا یر بور دصق ن هنجوا جانار دیم تجار صوص 
 سس ی یک كلاب (یصوبل] ردا عضومو بنت  FEهی ۱
 ضرب لجیرا صم لا فی ندا نامغا قم هضوص هلن (یمهلا)ردیمما طبس ایرفدسا ]

 ن دو ص منم تصاالوقترو ده هنسنزآ هدتزوروفدضع (صوضهلا شطقجادا تلاثلا بابلانم

 ار نزو جاردن (یصآهبلا) ینمامیا نه ام لو رددنمنعم كل عنم هل سسکت خم ( صا الا
 جفت (صیبل) هی جخاذا لر صلی لا یک بردند مچ وثب وق نما

 با صب صبح ف عقو لانمو اردژاج هد هیرملبک ضد هنس اجمد تنختو قبضو تنش ل زکام ۳

 صبح :داصلارملیکوببلاون اب: صیجو داضإا قو ءایلاو دال ارسمکب ص ضإخ قو داضلاو
 هال طالتخ قوی هر کب ضان رمان ی اب۵ ب صضایحو با رجو نو داشلار کاب *

 لب 0 امیففّرنطتال وج هیلعمقبضیا اص: اهر جو صين سما

 ]رو من تا هر نک یدلاق ی نق لود هجوم هک کی لا قرص هد هدهخرد 1

 بوللاهقیئب رولت دن نت رند كسانملهلباه( (دصبرذقلاو)) هلتنوکیس كنه كن هبجم یاخو یزسک كن | صب صیرعلآ) ۱ ۱

 ]نم لامپ اجبقلوا کریو دن هو هات( هصارلا) سیب رم یا نت وسالم
 دود ةيةنسن رکو فوق دنهص مدشیزوز هدشنزوزنها «(صبزلا] معاف یوقا ساخت یا | ۱

 مس سم هم سس هج راس سس هو
 ۱ لاق



 د کت ج

 ۱ مش سوم سر ماش و دیدن دنا ال
 لاتفنموا شفلوا یر یابنکنوناواقالطا هری لوشن اجرت و زد هفاصرق لوف لغ زدهماحا یماردیبق
 م اپیف تناکاذا هاصوتیح لرو دطالب او ات

 بود هو دات قید دی استر بش ها یزید قالی هن
 نهار فو هان جو لی راک زوز یخ لمار یورو نیس لات دین

 ران هام قلا او سرا جنون عتبات ها هر لا دهتنسافعم |[
 «رازفص نکو ازاد نالوا دزی لاسو قو رومی هنلزانم كنه اط نحب دننزو باک ,(صازبنا) ضرایب ااف ||
 اوکو هلنوکسنم كلارو یقفتا(صربا) ۰ هدنانزو هه لادن زا تنی ہن هکارولید |[
 دوز نامر ناطور ملاتشعم عزل شی شی اتو لغت سس ۲

 ترحنالنقاهباصا اذا ضرالارطل نصب لاتسش ردهنساسنعم „ قاي دوغا لۆ ترليون تغ و ۱
 ال اذآ ضاول(رضتبت لاسر د ساخ ولو ین لج توی اتو ال هنقالتو مد
Oمه نو فر میس ی ور سنا  

 ابضیص لا طلای خیاط یاس دزور ره ( قمیض لا) ترطا اتا تالاف وز |
 قءرصوصو قاطعا یا ریش صبا لوقت ردهنسانعم كرو هتسنهجزآ همدآوپ .ملوقرباد 1
 لاقب نونید هبیباصوةدعریا هب ذخا است وئید هکمعرتد دزد صیصب و خرد هلا ص لا یونان |

۱ + 

۱ 
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۱ 

 دن MAES ی ی ی ی یر
 هدیاصو الیلقا اکو اتیلن یا اتما هب اف لوتتروسد هیوضهخزآو روند دوو رهام ئا قاطی |
 صلاصبلا : هنتسانعم رخ روند هکمتاو اوا نشل اخ یک غرب وق لنسرافنابل هکرونید هاب تیوالوش الف |[

 دامب تیک اط ردح هوا یروط نیادرخ کر وتبد هنآ ی زوط نالوا بلافقوفشا هدنوط هب شۇ طالع ||
 نضرالا تصبلطپ لا ردهتسانلم قوا ردیاروتخ نون قاین كرب

 راز لوا لالو لمل لاق ورمات و ناو اکو ور :

 "دهتسانعسا قباردلب لڑاب لزا هنس فر هد و لعفت (یصصینا) هلن عفاذا : نر یو هو ضر ظا طاو ل ایراد ده ان یس رميح قا) هی فور یی شب لاله قب

 نج قا ندب ارگ ااو تفاوت او یو
 لاشزدهنشانغم قلوارارفسو بر ط ضو فا ذا لالا تانلا ماض ةن

 کد دو تع یادو بخیر شوی لر لقب وی

 فا کت ضال راد زد هبترقز ههزاهدرنصم بال یهو مان( اار کو اغا دا مات ۱

 یضنلپ لو لق هاد زو نط زۇ قصل قرهلواذاثتهدننجردنذآ سوق هنتنزو نو نلج(صونضالا)اا

 اب (صلتلا) زدسکعلا عدو خار دب رک ذم نصوح وا یتوم یضنلبذون شنود ضوصلب ین دیدم |
 | سیب اوز دوقریکردیسا سیب لات سا ةصابلاو) هد طنزوروتس صولب و لبیک هدتنشمملو | ۱

 : لا ی e صم

 ترس
 || روند نده ده ی سو نویز هو ۱ سس

 وب نوقلءدکیا

 ۱ یر رج چند بو وب اودس با اسد شدن ہرا مار رخ انتی
 نکا راک

 ۱ لعفت (صعتلاو) هدابشتزو لإ ازت (یصصطعتلا) رادلرات نا دین ضا ترک لک وب هدرخ

 نالیشْعلو"لتف صصمبتو برطاضااذا وضو یا یی تی دان لو ست و | 3
 ْ و ةدننزو رفعح لبا مج یاخ ( صخلب [] .تنولتف تاتقاذا میلا تئم اج ہن لاتر رد نسا قلرویق 1

 || لانفیردهتسانمم یخ ظاغهلغل وب ترزکه نفر هد اترو بار ( نیلا اغ ی | مذاب نت ناشار وتد |
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 لو یا یا لقب ریو ور یو هد ردا
 هوا هنسنربیکهرکست رونشاسط روماچ ها لا یرابلوق ولفرط یکی وی بدن ۱
 )خلاق براق یاسیصا تو لات وند رونید هولوا برابقتم هنری رې هدننزو هنیفس |

 وب نی ر یر یاکراو ازجا كن هتسن یس هلوفمانپ هدننزو لیست ,صیم نا نومقجما
 ۳ 0 :یزراوءبشو هقنوا اذا ءاسبلا صصاا لاسعیردهنسانعم قاف راوتساونینم تنی
 جدا اروم او موقلاصصات لقب زدمنسانعم عاقجا ودنت زو اما (صاصتالاو او)هننزو عفت
 : خب ی اف NORE الاو)هدنزوبحاص,
 و سوپ یوم رب یو الوقع
 ایوبی بت + غاب ا هل کز هھچم یاخوا سو نسوز هاو لی مه

 ذرط طی هک وتیذ هر الو هدنربب ت
 را قالد تو تسوإ كرا زوکو هلو شلوا نضیاع یضا رز نوار دن
 ۱ ةانةزوک, عج جو روتبد

 دو نم ندای عانا ل سض دا ما بزم جز یخ ۱
 pe piety Fa Php TOE نچا(صخالا|
 نما یر نک نی ثاب(صل )ها ةه ان ج

 ۱ دقلا صونخم هنمواممص-اهءلقاذا تااتلا باب | نماصب هني ع

 تص هاجاد حر ات لا د شلات اج یر هل ندنزاتا هک وک زا نان ران ایظ نعي ەناکم
 E -لیلقیا نویععلا صوت ناک |
 ری نشه "يشو روزیدوسو ارعلاورمم اتکا زت لاسقپ هوا قوچ
 ۱ د لر قایق بولیکیدزوکه هیهنشنرپ ههدنزو ل وفن (ضعتل از ةي دہ الا هلی رال ناک ادا
 ۳ متن وهلق یلاسعت هلوق ف رسید ای لقسیاتتن نماید ساق |

 دا تیر لا او ی رس بم ننه
 روب بر هک خا لکلی تباصا ضرمز متت یتابط هکروتبد ها لوش ( صولا )یره ناننصبا |
 ج تل منتعلظف اهصخت ق ءاداهماصااذا صوت هذ لولا ءا لع دام

 ةالرت برحد تصدر )کو طظاغاد بم اجاق رد انجم قلو لغو بنکی دو ||
 دا اس ملات ی وضیکد کرک وای یک قرا  اجماجدوخاب كمروبل اضوص نوچ ۱
 زطرلا) نده رفرپ هدنساضق صجب هدسننزو لیبجتز /صیفبرب) اور ایقس اهافسو اهرقیوا دون ء یا |
 توپ روش لشاب ایا هړنندپ رهاظ یشانتدنحاه داسف كناسفا هکر دیدآ تلعر لنت |[
 1 هروب رم تل ههسلیا عفد بوللادخینآ و طعامنادو داوا معلب ولنجوزا هدرا هنن |

 7 قو رنک ولو ردصم صرو جازمداتفل ندارن هی ضا وهو صرلصا لب نور
 | ندنشربطا هلراوطرخ رب هدنسهدوک لراوط صرب و ضرا ناکام یاب یاب لخزان ص رال اب هشنانعم

 مااا ننام یا مر را ار مخ لا و هلو رب هر اوکو ا هکر وید هغلضابب ندیاتد ||
 هاها اذا رب لا رول یعت شر کرده تشک مارا هنتلعصر نفس هدنزو رانا
 3 یراکدیذراک ی عب كنبعزو هیدن كو٣ (صربت )بقا یا :نضرالاعلط لانش ازوئلوا قالطا هیآو سرما
 3 هند, ندنمدو یذومو ثپبخ ت باغي بولوای رلکنمهایسو هیدن ,هیهلکنتررک هکر دونی هنصون لو ثكرولاح

 _ | خاو للحلاسلا فزیطفت هلی بفجیوج شاتوط یدوببنلوبو مد ردولک هجا بجو نیم تلع ||
 | صبا ماوس كله نزلا اما بس اذه هدنسهیسن كيوپو رد اج ت دند یونس زن یسهلوتهنکی یمن اقامت وکو د
 هکر د حراش زدهدننزوهدرق هص رر وښید صرابالاو :صرملاءالوه دوخاپ هلبا دلت یصربا رونید ماوس ءالوه:دوخاب
 یمازجا بارعا هدینانهلباانبهرزوآ متد واو هفا ضا هیات هلی ازچا باعا هدلّوایدنلق ا یون |

 نیعوریونب اوا )واوا توصیف رنو تیج تل خ
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 | لود نم ایم قاوا ی شروم شراهةهننزوتلج 11۳۳ هد شزوملمفق سوت ,اناولا هدف
 اوج اف اهیلع,اوش وه ی افیود هن بط بم کرب نداروب ن داروش ی ہو او طا اد او نو اتو موس

 كرو ناسف نوک كانو یخ کناه ینپهلآ] مهلملاخادایهشو اهنا قی ردیف دارو از و هل
 | لاعت رد هسا تالار طض و نکا ت واک شو زخو شوجو دفا! ذا شبه شپهب شال هل فی رد ڌ

۳ 

 | ةفوه(یشهلا)۶ لک نک اذا لعا اخ لاق رر دونسنانعف ق8 اتوچبیزوبو نهج نالا ا ەت

 نوه ماوة طلتخ هغ اج یا طدنع تبار لوقتروشیدهتع اجپ شزاتهنیهو ها یر دبا دملا ف لس
 هل هشت تكنبشو یه( :شبلا) دین ءايلا لی تخسصف < یا هووعب نجت و در وزا جی راک ید یزلک ایدی

 ع حب نفاذا جب ازا بانسلا یخ ور لرل شی لاسه رد هنا سنع قلیان

 ها سلام ملا شاد 6 موم للتس سفال ا و لفها .داسبصاا باب ۰# اان تفت

 بزن ساز جز رپ لار عتیقه نو شن هلزوکس كلا و فن ءزبه:(ض
 ضو شرف لاق روت دەنا ولطاشننالّوا رک ندرنآ رم اسهدلدنزو روبط (صونال )طبسنو قوا اذا: عبا
 ناتناوارپلعت را دیکر هکر دیعما فورعم 4 هیدن كجو یرسک ن زم ی یادی
 ع هد هلکرب دات هلی هدرع مالک ریز ردلکد ضع نسرین رب مو دست یدرفر و
 یار سوضو لملم ارضا سمض اعتصاب او رد اھ در ٹل یی جی

 قالطا صاج هدو رعاو هیون درز هدنتغا ماش هاو رادیعونولتوالحنو یر وتالغاند نیک
EAE REYلوالاباتتلا نم اعضا حشا رضا لاغر د تاع  

 | بوبار دلت ولماذا شل اص ۱ لای ردهنتانعم كانى زو نود یو تن

 لر وشو د یک جو طش وا ساعا اونو یقرباذا ننافلا تایذآ نما اینا نا اپ لد هنسانفم قش
nersلوالا بابل ما دانا ییا لا د اسس نارا کو قبصو نا قژماوا نود  

 ااو سلب تملا تنس یا ناپ كا ضا ناپصا نو لیقا هغ اولا تکعالتو

4 
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.۰ 

 د

 ت تدتدتدتکککسگkhHh س

 اونه د کک رنا نا یلما هدنادنهراشمب نفی ها ابا راو نفر پک وتو شیت
 ددنسا نه صفا ونشر دیک هیسرافوو ی رع هک ی دیا ناچ تط ا نصا قفف ردذوخ ام ندوب ر ديما ارونهنام

 ینرهفوایسراظ ىت هلک ن اخوا دەن اتنفس قوا زوو ولکنربد ما دناواضعا هرززو اروکنعهجو خفا نتا ارب زت |
TRAهوا تاوارف هک وغو ولتط نی ونصو لزوک ی ساوه روت زم زهش زدیفچچ رد  

 روب نم ظفل"نالواتاوصنکتل اب دیدناسهضا تونلوا فیفضق نیغ وا ما كلر ەدیکت ونلو عیب پی
OEرد, هنلمانعم رکو اشسا دی رد خلاربز نذکعدب رک ابیع ردقیسچچ ھاسا  

 دو رگ هکیدیدراضعب و یدبا ولو نکس دن اب هلو صوضخ هن تس هد دیش

 روش نیکیا تن کیلا راج هل احم ن اکیس ن دنت واج ون انیغطو وتعرف ی نا ی ھا لبق
 رکج نمی ۰ دننک جاب خاک ئا ن اانا 1

 هسه اکو را ذلی | قالبطا نر هات روش ارهش لوا دب نم لب لا رقیه را هديا كنج دن کز دراو یه ||
 ناهیضا دن دنع زاد و یل ندا | لادتاهباف ی هیس راف نکات و هدانص بس دلت هج لب اب رخ اضعد اورو کم قزم ||

 رادع .دنآووا واكيد ناسارھش س ردمج لک وک ناھ دون ها e ناتنهسا کی دیا |

 ابو نو HOSES زوبص ا محزاذا تضمبممضعب ماند مان |

 هل تن لند به زولک صانصا یچ لدلوقنم دکل ویو زدیناتع اتو لمطا تابنال ناک رج توری

 هتغعح وق بوقروق فوول ودار ئا ضیضالا « نخا لاتش نود هم هرتد هد تن زوارها م صیصالا
 کا کہنا هکر LE وکو هب حل ان یسد مران لوق لیعهنسیس دن رف قاجاقتافو رعذیاصیطا طنهدلق اف نود,

 ذا !نوضا ت وبت سونپ رامدآرایتخادوخاب رنک هکر وتو یحاینتکیل لوشو ربتحهلوا سقس

  E ONE RIPPINتادرلکریوا دی رو اهلج اأ ةقانلا شاه لاقي د دنس اتهمت |

 دوف تالان سبل ٹیدخا هنطوتتشوهیآ شبه وسلا تەق لاغب وی هشروشو هتف هکر فدامو یا

 ( نصالا) )نیت رولکصصا جج یک صضا رونبدهبیرغواو

1 
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 سس یوم یی

 ةشو زنش لاستیرد هنساسنم قم زا مالمهنسنوب هلیسوض ناه غنخوش ملات وشر یا شیشه |
 نیوشه هاش لاب رو تيد .هنوبق نر و قوچ یدوسهدنن زو روبص (یوشهلا) اشهزاصاذا یناثلا باسلانم|
 بوزصءرشط وصبولواهقفوب یس؛رد ه هک ونید هب هب رگ لوش هدننزو هراس (تشانهلا )نمایه نابیا ۱

 هلو بو همتباغپهنجوز کروندهناخ لوش [ةشه )هکر حاذا شال شهشه لات ردهنساتعم |[

 شب الهلاو)هدننزو عج (شالهلا) ةجرفاهجو زىلا ة بم ىا ةش شتم دما لافي هلوا انحرف هلینبراقمام اد ||
  روئبد هب هقانولدوسكي و روند هي یراق هجوق كي هدننزو سرمخ EE ء یاسا هداشنزو طالع |

 رم اوک نا موقلا شر لاقیرد» لاق ردهنشابعم كغرد هدننزو جزحدن [شر ل 1) ردیمسا كېلکى شيدر و !

 كاغذ هنسافعم قع اغوج قزوسو" .دضعاذا هنيه لاه رددنساتعم قمرضاو بلطا نه ترضوهواشمش ۱

 | بان تاعاج . قشزاف هلیسعط ,كناه(تاشاوهلا) )نکا .ددفلاب يغب ةزكاأب ىا شهلا شیوهلاب اچ لاق |

 ۳ هدشیدح که دننزوا واچ هلب هیففیان (شواهنا (شواهتنا) رونید هلاوما عنج ندهعوربنمان ۷ بصع ۱

 - || لصا دج كنظفا شاو ندشلوا دراو هدننیدح رباهنق هلامهذا شواهت نمالاهباسصانم اوشا عب ||

at 
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 درناوجو عیرک لوک یوش هدننزو ران (شاهشهلا)انقزاهژاملیسب تناکآداذشاشه ذب زق لاق هلوارافآ
 | تیغ ن نر دنر لیعفت (شیشهتا )یضساا قلل نسح:يا شاهشه لعجر لاغیاووضید هسدآنالوا
 ْ ۱ bi رف بورونکه طاشنو شدنج ییهسکرب و و هععضتسا ادا هشه لاص ردهنسانعم لمروک

 ] چچ کد هکرد هنیاسنعم فا فسا (شاشهتسالا) هجر فو هطشن اذان الف ششه لاش
 | قمالفرا هد زو هل راز( هشهشهلا) فخلال یا معنلا هشه هشهتسبال نالفلاش و مفکدااذا هشهنسا لاق

 .مردکرب لبن وكس كيمو یخ كناه ( شی |) نونید هشدردو هکمزیدر دما ندروب زم یانعم هډ زو هحرحد

 iT وهعج اذال والا باسبلا نماشمه۶ لا شمه لاب ردهنیسانعم

 ۱ ییا فلپ مینو یزجج (ییشمهل) مالکلازک رک, اذا مبارلاو تب نیانهشه و لحج زلا شمه
 | مچ رددلآو فوز و روند هنبرانکب اک هلی رسک ك (شهاهلا) هبلطا ةرشکی ا یشمه ما لاتب رونید هتروع
 گو لاا اال هتشاح یا تانکلا شان لۆ زدن وخ ام ندنسانعممالکراثک ادوخاپ

 | اولبقاو اوطلتخ ااذا مولا شقها لاقیرد هما خم كلك بو دیک وا یرږقرابنیقیکه وثرف بوشراف هنبرب یرب
 | رلدسلک پوادیکهنوایرب بوش انیقلب رب یرب ییعیابیید تب داذادارطاو دیتا دلا تشعها لاقب وشه مھل هاویدا واورډاو
 (ةشماهلآ ) تلصتاذا ذیکرا ظنم شه لاق ردهنسانعم قمزصوص :ندنزوک كني وق هدننزو لعفت (شمعا)
 | ردفا هدشنزو هزمت (هشمهلا) هلچاماذتا هشماه لاعب رد هتسانعم كمردوبا هشیار نیهنیکرب هدنن زو هلعاضم

 ۱ نابلغو هکر حو هطلخ یا ةنمهاسهلو لعوا دارج مانالاق تعقو لاقب روش دهنخانقشراق بوش انیفكتیعج
 ۱ موقلا شماهتلاصیرد هندسانعم ییمعااخ نیک يرد هنو ایر بوش رک رب یر شان .هدننزو لعامت ماتتا

 | وه لاسشیرونید همدآ نوک یون فیفخ هد ستزو لخبرفس (شنشنهلآ) اوکو ضعب یف میهضهب لخدادا
 | رفد دخت یا هنچ شوه هدنع لا قب رونی دهربشکددع هلو کس لواوو یتخف كناه (شوهلا) بنج یا شیشه
 | بابلانم اشوه لچرا شوه لاتقب هنسانعم قوا ولنراق كچوک ل وق ىلع ن لوا برطضم زولواردصم شوهو
 | یدیا ی هداز یشک كنموق هکر ددآ یرغوارب (دشاه) ردیدآ عضومر (ساهوذ) دنطب تصوا برطضااذا عبازل

 | لالتخاو باریطضاو هنتف,قلنقشراف هدهنزوهشطع (ذشوهلآ) رددت رذ كلا هسک مانهشاهننانق یدعج
 ۱ تاج نتوجبشییخپ :(ةشيوهلا) طال طالتخاو بارطضاو ججهو ةنتفىإ هشوهمهنبلاقب ردهنیسانعم
 نوئاواداربا نوجا دیک ایظل وه (شیاهلا) طلا دعامبیاهشیوهلا تعقجاننا فی روید هب نتاسنا

 e تم اس

Che rS۱ بف تاهت (سواهملا) روند لاول قشراف, مج ندمارحو لالحو ر وتد را هودب .هفلتحم ساتنچا تانک فی زی ی ی ی رب یی  

 - ]| هکر جاش ردیا تعاضاو تو اه ی نایب لو نادات نمی ابنا له سک نامجو نیم افت ||
 | هلو رد لعفم ندشوه هکر دمجج ندنظفل شوهم هک بوک 4ردپ ورم هد لب رناونع شوا بم هلتونو شواهم ||
 هدتنزولبعفت شی وهلا | رد هننسانعم كلاهما منو دانا هک هدنس هدام هکر هنا فباعو لاظم ||
 بورواص هللا راکیز نوک ان وکیغ رهطر اکزورزو هاب اذاهشّوه لاق د هنس انعم كسلا نیرو شراق یی هنسنرب |[

 ۱ هک سکربانعم سن نود هکلیا لاممج ندا انجو ل السود لع افن ندنظفل شوهردشا وا مصق هلغلو انس و اسې

 بنر لا تشتونه ل اقیار دنا مشب ن هقلمرادشراف نیب یربیرلفارمط ینیداږرعوا کرک هنسسانعم كمروتک
 ت سر سست سس ترسم ترس توس پس ا

 .اذا



 : لای نشر الف شهوت یوتاب دی 7
 3 دمچباذالوالاباب نها ؟یشلا شبه لاقبردهنسانعع تامردکرپ هدننزو شین ام سه |

 : لیفت نادات قمروا :هلغوروا ید: رغآ بودیحاو بسک اذا هلايا شاه اسب رده اف 8

 روندههدیدج تعاجج (تشباهلا) ] ةنبنصا یا عشبه لوقت رددنبمانجم قوا لئنهیمدافرپو بوم هیت اھت |
 لاب روفبد هب قنکوت شکزا نداروب ندازوشهدننزو همان (ةشابهلا) ةد ج عاج یا غب اغ اوتازت ای |
 شابهوه لاقبرونید همذآ مادقمورهام هنننصوصخ جنو بتنک دزو دا شم (نایه)ا) هاب یا نهه |
 [سهنلا)همجیاذا" یلاملا شده یناغ تب رد کسان کمر دکر ق وج هددننژو لیعفت» ا یا | ۱

 لاسش ردهنسانع دع اجا هدننزو لاعتفآ )یت شاتهالا) امانا موقلا شه لاقت ودهنسا 2 كنو لعفت |[
 نشنهلا) هراصا اذا ءاظع هنم لیتها لا زد اس استیو ال ان هنشاطع كن هکر و وق جافا نما[

ERAS9 (لناتتهالا] ندونسانلنع» دروشالط توذرقشَق هنب بیر  
 عكلاوا ناكا ذه لامقب ات یخ نون بسی وا زر کک |
 هن ی )ی للجوبمرج نج جم دوخاب نکو و وان ی ر ئاش نها انه لوهجاءانب لغ |[
 هدهنزوهشباق (تشعمالا) ) ةفه نىا ذك عضو ىلا هشصه منم تناح لاشیدرد هسا بنه مایقو تطوهنو ||
 لاش ردهشهاتحم ارور هجرها یر بو ا /ش )دوس هبت تعا جب اکرهف دو 1

 گرد عاسشراض ان هيلا نجله لاق ر دهنسانم كلج" تاواشاو اغيل قااا والا بالا ماش

 | رح اذا وقل نیب شجه ناب كىر وشو دهن یی شبهو ردقلاراآ ابا نالواتاوص |
 | ةننبزب یو یرلکب وک هدّششنزو یسدنخ (سدہلا) تفاتیا قن لذ تبع لوقت ردنسانعم ناقوتو توچشو | ۱
 ۱ لدتا قع سالط بوضود هنت پی ئو ر راکد وکه دننزو ناعفنا ( شادہنالا )رد هسا سم قمردغالط بوزروشود |

 1 هجری فک تاج تم شرح اف شرخ یا شدہ ناف لونها ءاتب یبع اغ وه بلک! ده لات |
 1 رود هنوبقیشیدو یراق هڭ وق تللدگن ونی دهقان هحوق کی هلی رنک لادو كتابه نشده )وفا |

iقاعلاو لوالاباسناا قم اشره ره دلا شره ل اقر د هنشانعع قلواولت د شو ول ةن نامز هدشنزو رف(  
 gE و یر رود .تحتشااذا |
1 

er ۱او کوک هانزو هلعافم (تشراچلا) ی یی هی دیو  
 مشا نر هشراسمم (یشر الا ) شنا ذا صعب لع الکل ضعب شاخ لا تنم وشریق می |

 | هک بوک روناواقالط نانعلا شاهن نالوا دلا کر دو قشموب یو هلتیسانموب هتسادتعم یی
 (شرپلا)هفیفتسیا نانعلا شر اهم سرو لا لقب ردیا شفار هن هفماریصو کرک کجا نالو نشو زاد ۱
 | یرکس (یتشره)فاجقژاعیا سره لجر لاتتقب روسنید هنادانو ق جا اب زانو قلنصت ی دوجو هدنزوفتک |
 هنبر یربرلکی وک دشنزو لعافت [(شراپنل) ردیدآ الب ولشقوی ثرمحز بب رق هپ دف هدهکمقدررط هدننزو |

 بول د لوبه دنن لغت( ؟تشونها یا بالکلا تشر اهلی رده نت قشدلرخو عن الط بوشود ۱ ۱
 | قاری ن دج اضآ هلکنکه ا هلا دنت كنیشو ضف ك ناه ( Rt < ردنسانهف هل زابااو

 | هو اصل اب يما ختا ذ اعز الآول والاب انلا نم اه رولا نت :
DREتخاوک لویلوادرتتنو رو فم عرفیا شن "شهلا لوت زوتدهمقآ لان . 

 || سرفلافپودیلباقهدولصرکرونلوا قالطا هنآ نیارت نوو نیاوخریآ شهربخ لاش ووناوا قالطا ةه غ نالوا مال |[
 | نین کم هنما با ظدایق تاشلا لم یاز کما شه لخوا ار ن | ۱

 ولت هولنخ سه رهن اله بویلوایسهعفاکنو دم ناوفالصا 7

 | جغل راھ (یسایتهل او هاش ها )رذهدنزو لام رسکمو رادزوچ ۰ و هلی

 :ااشهو نغاشه هب ڭىن نال تن شه ل وقت REIS تی
 قش یانناشهزراخ اس رونشید هیهنسن مالمكناسبهو هیلا سففخو هل ترا ادا یارلاو یاسا بناب نم | ۱

 ۱ زینب قد بلط بن بسی دنک نو هام م رک لونا سل(
 ۲ دینی تم یک کت ت یم دد تص هوا دولوا ||

 اا
6 



۱۳۹۹ 

 >شرو لاسقبندهنسانعم كمزک بولیقوست نسل :وعد هنا داران دب | لک | ما ط هکر و هارضااذآنالف نالف | ٍ

۱ 
۱ 
 3 زو بفتک ترول افبفخافعشنناک اذاعبارا باتسلا نماشروب رغ ریعبلا شرو لاقي رد هنت انعم

 قو طنین شیو ر ةقانو شرو رب لات رونید هشزو ee هناویخب.تلکرا كالاجو تسخولطاشن
 :شّرخاذا نوا شرو لاقیرد هنسانعم كمروشود هنیرب یرب قلخ هکر دیفدایفو هدنشنزوشب رخت (شیروتلا)
 ید هوا یشوف ذ یر كکرا هروکه ثلّوم کردتوف یزلک البد رخ قاس هلي كنارو واو (نامشوولا)|
 درو ادني: :ارووملن ىسك لواوردناشنرویعجرولبد هناشزو هدوم ردنتفخ نارنج نیمنبزکوک ۱

 نینجا نامر تم ناشرو نعي ناشملا بطرلک ًانناشنزولا لعب # لغم ا هنو ندناوا خیرلش دنه دام |
 زکه لکلیا بن یب نت هلوکی دنکه نغلارخنهسنکوب هروک هنناجبڭحزا شر دبا لک | یننیدنک |
 اید و ناشر کل لاؤ نوک بولکی معایب کا لا یک بو نوق تجاح |
 قالق كن هنن نالوادازم رو نم لط یدلیا دارا یروب زم مالک هافلوا علطم ههیضقیماغا تبقاعیدیاردیا |
 "هسوسنو (هشوشولا)ردیعسا امزخ هزانعونرب هدبشزو تارغ ناشفو سونلوا برن هدنقچهسک ندیاراسطا هوش |
 شون لت جوک ی عفو ةفخ یا ةضوشوعبطف لاقي ردیلباقم نیکموافو هک د هنتسا م تفج هدنشززو |

< ". 

 لر لاو نده دينک کیو فیفخ هدننزو ساوسو (ساوشولا) لقب های هنلواناذا هتشوشو لوقت |
 AERIS دشن: جارذلا توش نوتپد هب قان ه دنورو روند منشوق هوډ هلالاچو تنجو فینخ یا |
 تعاجج هدننزول رار (سوشوتلا) هیشنشنیاعارفلا ی "وشووهلا تی روت همدآراک تو تیز ندکدیفدارپو

 خم نیاهواوکر ان وقلا شوشوتلقن رد هنس احم كلپا تکرحندنزا كار هشاب وسزوسرپ هجول کل دبیر |
 و EPR نایب بوجآ جوا رخ لوس هدننزوشطب .(شطولا) ضعبیلا |
 ۱ طول اب ییزاهفداذاهنعهنو لاتی دتسانم كلبا عفدوهنم افرط نیباذا نیافلآبابلانم |
 ٩۱ مالکلا:طو لاقي رد هتسانعم قموق مهم هو لیگبژیلنا ناب یکی کرک الکه جوو دشسکاذا |

 و خو مالکرب خوب هدننزو لی (لبطوتا بش ۷۳ یا ان شطوام لوقت ردلمتعمهثنساننخم كراو |
 ءوآ دنم ات رظ نییاذنا تحدنشلما اانا دیدم هنا عم كلبا ناب هلا قاب ,وجآ قجوا |

 RS یر رپ كال هبت كرا واتش ل جایا هرکذایح شطعو تیدانماشبش نتطو |
 هینلننز و لاو او مالک هجو هل ًایهاذا هل شط ول اب رد هنسا تعم كلتا بیترتو هیت نقب رطوهحو كاع |[

 2 ترا بیس دام یونی بنام ۳ هخزا ور :!اذاهبفشظ او لا فن ندهنسانعم كلنا ۳17 ۱

 ) مهعفدالو بلادي دسامیعب ام مد درجه وا هوب ینض لاقب ردهنسانعم

 رلدیفحو هغافرولغواو یسیدنکر دندن هلیبق سوا هبعر:ن شقوو ندهدلب وب هدنب رق ءابعنض نهش هدلنع ۱

 هاف رش قواو شتقوو را ردن دباس ارتشب ناش عور د هم السوني هک واو دعشو ناکلسو هلسوتبان نیدلس |
 طب یو لاش هتکرحو هتحاما مشقوو هشقو تععتب لوقت ندهنسانعد کو جو یسح-رذزاتخ |

 ود ضم شقوزلل طلنارابفص ئا دشقولاو نقولا عج لافي رونيدهنپ رله رخ نوطواو اهربخو جو نم ةكرخ یا[.
 (اقزالا) نمر داذا ثلا فلا املا نم اشقو متسلا شقو لاقي مننانم قوا لعمض-ووحم یرناو مر كئشرب وولوا
 | CONSENTS ردیف دازمو ةدسننزو لام ۆا

 ۱ هوا مقاو »د ەلکر غچ هک موم مو اوره: یدیا نسبقو ضا ندنعاچرپ هکلدرغصم ندسنطظنا شقو (شېقاوت )|
 ناپ ومت (شفۈتلا) ردردانلا با ینالؤا عقاو هدهلکوٹجو ردژاج كلنا لادا همزه |

 | لاخیا هلو هتم ق لاشه روند ها نالوا هدننادن لااتتتسنا هو هرم هر( یو لّرحاذا ىلا قوت |

~~ 

 اذا

 ۳ روم اه تفسااذالجرا زو لا رام كلا تاچ مدرخه ئاساف |

 1 | eS لغاو هنغواق لاط بارم هتن روسنیدشراوفیسک لوا ع دب مو نولک اب مو بلع لداذا ۱
 13 | هنسنربینروو رد اط ےسا دکن دیه ناشرو هکر د جرا مش رد دیس .نناقعندنس هرمز "یریعه هدنشزو

 | كنان کوشنی هبیرغا نوک هانت (سرولا)رردیا نایب هاب عونزوبرولیپپ نود نمک ما
 ِ قلولجم اتنجژلطنو ولشینچ ناویحب راسو هو دو ردقجب هلوا یسیرغا ةلروب هکرولوا نضراغ هنفوخج

 یا ها انس ر SSS یاب

 جز ون قدم ایل روب قاب نلاب هو شح شوت /شنکوتل )یونلواریعت تاک بیا ||

 أ ور نا داکی الت مالک یا ةشوشولا همام لای رو شادهزوشس |

Nei oy ona 



 بز

 تو emre تجسم م ems سم منو س تب عم مس ۰ ۱

 ۱ یتجالتسو و یتسابل نالوا هدننک نوا فیفخق ننمبدنکه سکن دارا رفندنمهدرولواردنص»شعووع انج یا

 ئشحو| ةشوحوملا) قم نا فا ب ىئراذا اللا باسبل|نمانشحو هیوشب شحو لاقیردهنسانسن قمآ بوزقچ
 ]یا (ینجولا)  قموحولا ةر كیا ةد شوجو م ضرا لاقي رود هضرانالواقوچ یزاروناچ |
 ۱ بتنا لوض لوق لنا هتسانج خاص تابش رهو ید شلوارک ذ هکر ددر فم ك نفل شحو هللا هدد شم |

 نداروا هکر ونید هتنناح عاصكناوتخعیجبادعام ندناتسنا یشحو هکن دیدی : رهزا هکر یدحراش رونلواقالظا

 كفك از قفحاو هروکه ندا ةندیپعوباو روید هنئاجب لوص یسناو نیا بلح یتیوس هبلاسو نیا بک تیک |
 ۱ یالکوب یرهزا ندنارا رو هبناج حاییص ياتى تۇش لو هنادارپزو و تغب دهتهج یکی ذلنابلج كبلات وکر |

 نالوا نما عضوم هلبا ارفشتندنآ هلغلراو ن دنتهج وص نوجا تلحو بوكر هبهب ا دەكىدىدر ابتا نااۋ يه | |

 لیسبقم هبخابض مهننقلاو ديلا یلشخو تانکر وناوا قالنطل تیحو هنمادیناج نوک [شپازازف هنفرطنما |
 ردقبم هني روک نشم نیلوقیرک د هرزوا فال شخنا ك فلم ردت نالو ال بعم یسناو رادیتهج ناسلوا |

  ا دوتلو قالنسطا ةنفرط ندیا هح وتر دیسک نانا قوا: سوقلا ۍمناهکه تن ردیفرطهقرآ كيابسوعلا یشحوو یهتنآ

 | ندزلوا مالسا باس ریش یدبایب ut لااا رج ولو لا شخ مبتدی رج نی یفجوو 73
 ید نه نم تاک 4 ۱

4 

ptیو  e gyج هدنجتزو:هتطزا تو اھت ا  rهتلی  

 لو هتسانعم تیشخو فوخو ةولخیا هشحو ی هنکرت لومت نون,دهغلاهتتو هیاشسو ىنا يوت زل چنا ۱

 1 لفت (شبحوا) دش ونش یا هتخو شرور ey فوخو ناخو فقوطایا 2 شح ز ۱

 هی را ذاهبون ست و لالو ردهنسانعم قم آلو وص شالا نوعا ليلتعخدسک ندیارار تنی ارایف دو اب نتتزوا

 :ولکی شامنو نیل رذّتفص هکر وبنید همدآ قا نان هصغو مومغع هدسدنزو ناش طع (ناشجولا) قمی نا ةفاخح |
 قل زفاف وو ناخ یر رب شکن لنده /ساصالا)یش راحو موقو متفمیاناشجولحر لاقب یکی زاپجوناربح ۱

 :ردهتساسنعم قلاقاهنتهلکتکبوجوکس ان :ندنزبقانوقو سازان شل واز تیز هما
 :کلن هکر روا عاجناذالج زا شحوالافب اودهنهبان دهتیأنعم قهج ۱ "او هنع سانلا بهذو اشحو راضا دال بل ی أ

 قلخ ك غانوق یخدوب هدسنن زو لعفت ( شخ وتلا) هداز بفناذادی ز شحوا لای رد هنا یم کک وت ینزآ |
 نیلقلجآنزاتز سال هنعیفذوافحو راصاذآ زا ت یا

 نالفابشح وت لَّمتهنفو غول نمهنطب الخ آف ل رانش وت نارد لب ار الخ ابا موی ۱

 | کای اخ نادیارتشو ماتعطیهدعم نوما كم اود نعي ءاوذلا برش بارمشلاو ماسعطلا |
 ةشحوآا جوا ةا جا شعلوتلنا لات راد نفاخ تاملتفختو /شسایصتسال)) ندنکعد لوا قبال ۱

 .روتیدذتب رتکو هنسوتوک :هنشفره شخووز دندآ هدلب رب هدرنلءاروام هلن و کس كز دیجی اجو نتف واو (شخولا)|

 || هدنس هیندنو شاخوا هدنعج اتضءب و رب وانو کف ذمو ییجودرفم رو دفنلاذروهلغسویامورفكسانو |

 ییظاقسو مھلاذریا شاضوالاو شاب والا نموه لاتقبل رسک واورو شد چد شاخو هدنعچجو نولشدنیشخو

 ردهتسانعم قلوالیدرو هیامورف هنر و قلوارکوق هنسنرپ هلیعص لو و ( هشوهولاو) هلي واوا مشاخولا

 | شا الا) النفر ناک اذا لج زا ش خوا ايا دز ز اطا ذا نما ا تابلا نمش وخ وو ةشاخو یشلاشخو لابتقب ۱

 هنسومانو ضرع ك هسکر واسملقآیا يطب هل ش خوا لاقب رد ةنساتتنعم كم ودیطنعزآ زا هلب مسکن همه |
 كليا شرو افا ییشزپ و هضانتو هیفرت انا هضرعق ننخوا علت ود داس نخر وفن کیه |

 أ رک ورک هبروبق یرخادحب ٥ نه هلغما لوا یضار هبنصن یتراقوا راو هطلخا ذا۶ عشلا خلوا لاقت ندهنناشعم
 [/شبخوتلا) یرخاةنع با اقاساو دراذا موقلا شخوا لای دبجوتس یلاذز هکر دنس انجم قلم ۱

 ۱ نالوا هدنلاهسکرواسهلقااذا اانا و لاشردهنسابنعع كرو هّیطع هجا یخدوب هدنیتنزو للفت

 هعاطاو هدنب قلا لجرلا شختولاقب ردهنساسنعم كليا داقيقنا همدا نالواهینتنوشرت بوقارییهملساوننالآ
 اهماعط هدنننزوآ دوم (شوزرولاآ دانفیاسدو هلق لاص ندهنسانعف دابنق نوک تالاذو یتفدلواو/سدولا ۱

 | لاقى ردهتسانعه كغ كار كر هلص زتو هل اذا افلا بابل ا نماشورو ماعلا شزو لاقب لذ هتسانهنقل ابن ونوضالا ۱
 ]| تقد هلاصمو روما یاد منطاذا هيلا شرو لاقب ند هنسانعم للبا عمطواصب نمای ادالخ لا شزو |
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 شفت طفریا برج نم شبو رعبلاب لاقنروئید دخل هجالا لولوي شاوارشننما اج ندقلزوبواهدنسب رد ۱ ۱

 | قفلذجالا لوبلوب ندقل زوبا یسبرد كنءودو قلوا ادیب كن ضا تی هنر هیت (شبولا) ةن هدلخ ف ||

 re ره و

 دو جرج و تب

 < لات دهنسام تاسف هنس هغلوف هدخزو قیمت نیما مایا للآشعالاعب نوهنیلانشم آ
 .هلتوکس كواوو مف نوت (لیولا)ردیدآ هیرقرب هدنماضق قهیبهدننزو بحا ص (شیات) "سا اذا هنذاق ۱ ۱

 رونی لا بلطوهواتناذا اشون هشوتب یشاا شن لابتقب" :ودهنساساعم قلا تونو لا هیدتشنرپ
 رم اعم قم اف بوند هلتخرسو یتشماذا لچرا شان لاقت ندعنسا ندهنساینغم كم رو و هیلطا دا هشان لای |
 وق ىا لیووف لجر لا رونیددمدآ اناوتو ( یوق هدزو روبص (شژونآ[) ضوبنا قععرسا ذاربعل|شات لاق لاتپ |
 كسب عوجرو هلواناذا هشوانت .لاتش رد هنسساپنعم قلآ لا بولوصلا ههتسنرب د تت زو لعافت (شوانتلا ۱

 هس تن i aie ra هدننزو لاسعتفا (شابنلا)مجزاذا چرا سواستلاقت نزد هتسانعم |
 و هلعافم( ةشوانلا) هجرخ اذا یی !شاتنااستیردمن اتم كلبا جازخاو هلوانتاذا

 عفت ؛سوتلا) مهولولاذلاستلابمه وشوان لاقنرد هنتانعع قلو ۲ تاج رکو تسد توراکه رایو ||

 PEE ریش ما دو لاسقبردهتسانعم كس لا هغلغا |
 .یففكنو (شپنلا)ردموسرم هدنس هدام ر دیسی رب كن هسک حوا نانلوا قالطا عاقر هکر ادم ی دج یا هک أ

 تالاب الانا غن هشه لاق رد هن دانم ی غو طیکر رتا هلیسوا ءلراشیدهلوانیهنسنرهرنوکس كاسه ||
 رد هنسابنعم قیصاو ,هثعشلادا برمعلاوآ هلا هتشه كلاش رد هشام ۍدوض برقطو كالو هنلهحاذآ 1

 ةاتعمنیسلاب و هسارمضاب هذخاوا هښععاذا هشه لات رد هنساتعم یفوطبو«هرواف هلاراشیدیزآ لوفیلغ ۱

 | جاتشحافرهدلا ةن لاش: ند لوتس ننام قارغوا هتنشیهدآرب نامزو رک ذ اکناسنسالا یفارطاب هدخا ||

 ماوَقلاو نیدسیلا شون لاقيو اتقداذا لوهجلا ءان ىلع هادضعتشهن لاشردهنسانعمیلوا تارا لوزان و ||
 .تضدقلا ومنمو دوج یا شوهنم لجر لاسقب روید همدآ شمارغوا تنو چر | شون ااا ةیفخ یا
 ینو سو لا )1 هک نمم یا نوم دقلا شویهنغ لجر لاقب رونلوا قالطا هسک نالوا ةجزآ ینا: كئرلقاب

 4 هر :at DE ia کرد ڈک شوم موق هدهجاذاهنهنیهلوف نموهح :واشلالاف

 و اه چو هشماخ یادش هم اما لاق روتیدهیبوح ناپ یتزوب بول ون زرا تضمهدنماکته

 نو دو طبالا ممل اوهو شب و هرطظبللاق رونیدهکن ضا نالوا نداحهدفنرط هلو یتوکس كلاب و یخ

 شاوا دوو نیں ایمادا جلال بادیلانم ایر دلج REF REN نال

 بف هدنزو لیفت (شییوتآ) انا تا ا تن اذآ ضرالا شیوا لاغپ دد هنسا نمم قلواولنابن قشراق

 هشنولا) دیس لچیرب هلن (شنولا) مهلاذرا موقلا شزو مه لاش روتند هنب رهیامورفو هلفس

 . فوختو اهن:تیاغب یھب ثمصا هیف ل اب شحوب یلص ا كنوب کید جوابش رغفدلبن یا مص ا نشحن وب هنیمالوفنور
 | هرون زم حلب راک دما ندنومص تص ارز دا با يۈكسەل بنس دم هر یو اعبفر هلخلو!لانیظنخو |

ٍِ 

ِ 
1 

۱ 

۹ 
 | اوا مه لاقبو اعزاج یا تا لای ولی جنوب رم حیو ید لا

 یا

 | نیانناتاملوخالاو م اظل یا شواهننمالام عج لاعب روئلواقالطا باردا صفو فی الو لامپ رنک واو

 ۱ EFS نش یا شه رغب ل اعقب یدناوارککذ هکرودهنسانعم سم هدشنزو فتیک

 ایل .ردندنسن ىس ا هلق ناھ همه د نب نشیاوو طب نه ۳۹ تونا وصلب دنن شياو
 ۱ تقی ره لوف لل كمروت ثابت ,وعسنما اذالچ لا شب وا لاقي ردنا نهم كلبا ترمس لب اینک كنون

 زی هیت هم داد و هصیصد مظفر هتک اذا ربا شب و :لابتمپ ردهنسانعم قهش ۱ هانی وازاک ور ینززوکر

 1 لکنه هراولجد ادارا موقلا شب والاقیزدهنسانعم لعود هندیق قبشمت بوشپابندربیرافدلوارهسک ۱

 | تساوی لاما نم شین هبف ایرونی نوار دو یانو یتفداواو(شت ولا)ناکمأ

 و زو ارعا (شنعنولاو) هلن اه كولم یاحو یقدلواو (شجولا) روید هناونانو ضیعضو نودز ك
 ۱ هاسفلوا سنجمما شحوو هلی ءازواو رولک ن ایش خووی او افم,یسناو یلها هکرونید هناوبح ||
 | ةفاببضالال شحنو زاج لاسقب و رمل ناویجیا ش حول ةر کر یجزو مزروید یشحوهدندرفم ||
 غیا شخودلب لانفبنونلو | قالا هرب نوکمسم انو ناخ زینا نشحوو یکشانابب نیٹ علا للم یشخوراجو ||

 تب نحو 0

 و و اال



 ۱ سم سی ی دن دا ید : : | SE | شاو طرح وبهزییذا ین رس تو 1

 هک هریک تمره ال )عرفا متلب لخت شکوه

 رخ لا ننال رویت ارپ قشر هدننزولاسهتف.(شاتت لا )اقا بن 1
 3و دو هصف شب فتا نر تشکرها مد ساک هو ۱

 د موف ایوکچ هرم ن مشفر وا شنل بل ی موقو هل خدا شی | 0

 كفاكو یا كون شکلات اینقوت نم کیدل ا دو جرات ذا ہل خاین هتان لاق |
 E یک دام + یرماجو نوص الو هجا نچ وف هلک
 ۱ رقینو تاوان مایا رتا یانو ارال

 الت کر نیس قاراچ ناوازفهنوكر نوعی شکل ننه هیشلا کت لاقت رد
 هدطاطمو نوماهدننزورینم وب (شکیلا) خرفاذا هنس شک لاق ندهبسانعم قلوا عراف ندشیاونو تالو |
 هد ژو لاعتفا (شاکتا )ومالا ق بآقن یا شکتسلیر لاقب اونی د همد لسا شاب اردوی دنارواتو ققدم |
 ینعهیکز اشنا لاقی زود هنناتعد قمرفج بوک هلا یسملوقم قلات ووم نالوا دنا كديوق خوب |
 هد هريش لوقیلع رولوا فلات هنکنرلصا كن ههر هکرونبد هرلکن ضا و هایس لنت میمن ات مشک |
 شراعزولواو و هلی راشعا انع» ول هض اس یرلک یمن شی ناب دوو لغات هنکتر لضا هک وندها هجا ۱
 تابضقهدان او هدزانکم نکا زواو ندای نادنفازبحا لا طصات و ٹاس د هکر ذز نهایی یک یورو وا ۱
 هلق هه نالواتیادطقن داوسو اب لول وو زولو قوج «دنرانوک اب اهصوصخم روتلوا تا تنا هکر |
 می بالا نیاشم لا شغل روسلو رب صدد عمو شو دن دمو یراکدید شا اونا پشان یراق
 منفنح طو طب كنس هلوقم هجألا نیو ةنول فلا خم دلایا عقت عقب وادوشو ضيزنةن یا شو هیفر اشصاذا

 ین ین نانو نو ادیحوسخ هاب هکر ونبدا مو د لوشن هدسننزو يفعک ( شعلا )نوتند ها |
 هلشنالوا رهوخب لو لوي یتسولماتو هزاریغ نم ضرالاق نیا هفش ین ناک اذا: ضغیمن لامجزو بلوانیبتع ۱
 لانقیردمنسان »لا قلیععوق وك كوو. یه ون ون لیلا بیتا بیو مروری ۳

POTENT ۳یوم نون زوم قیمت ىا ملم تل  
 ,دنخال قاتلاق رادقح هلو اهلتتچ رج زا قعزملاخ بتا یو 1

 دن قلا نیک اور رک کعتو ذک ڈا ندا لاق واکنش امم كلمو نال زا تبان ةت الذ

 ری ابعندکلب قیفد تورز یک ېر یدرپمزو ښمن ین كچ هلو نیس ین زا ۱
 | لجرا نا قدم نام از شفا دو راب رهو خلع یصعتَسا ادا هی نفیلع لج را شقنا لاق ||

 ةیتلل) N ی مدارا شنا ری قلا ربعاسهچ مو شفا کال می ۱
 ۱ ابقي هلو ارونلوا خارخلو لقب یزروشد هتدیرزوا یرلکک فا هند هک ونجا دنع ابی ۳

 ۱ ۱ شن لاقپ رد هنسانمم كبارا تخا' .پویلودنرواهدننب یرارباسم یی هنیمنربو مدجرتتعااذا شا 1
 | دەستم كليا بضقتیناو قرقدت یک کاپ هدنیسهبساخج كنكور مد زو هلعافم (ةشفاشما) هرتخ ذیل ۱

 | نک وت یب هی شک دوی نیر تییون بیو روغ نوروکو ت لک ہلکچ یو کد لس ابا ۱

 ما
 س

regi سحر 
owe 

 1 لا قلا سم لو دونی هلت ساق لوج نالو اب
 | رک ها زپیبنج ندنکروشید من راب لبلوغ (ةوقنل)ینیع ات

 | انا شاداب وا هزیتابط نوا قمرقچ هلکمریک یسهلوقمیاطو نکنم

 | تب نفس د مس ت کت
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 شان. لاتش دل یتسهنشانعهقدردلافیرق ول یز وک نوا قق ا هتسنرتو ..اننحا کد هزکداذا
 دک زونند ەل هیتر ه طزرط هفتم شعنو .ءامب یا شعن هلاملامد ردهنساسنعمماودو ءاته و نظل عد

 ی راکدژتوکت نیم هدنخناو ا دق هلا رک دند ناور تضتراږ پاب باکراو عضو اک هعقوا هتسخ هارهاو نیظااسل
 ns روس زب رس آلاو رد صوص هغو تیم ةد سڪا هروکهنناتیپ لاحرابش روند هوا
 | اعمال ریادیصینرلپ روا شوق هود هلکنآ بو ee نهروا ع رادقمر هنجوا كحاخآرب روض

 ]| یفردلاتیرقوبیخدوب (شبعتتلآ) هعفر ئا هلا شحن | لافي ردهنسا نعم ق مردلاق یر قوب ی دو لب رشک هز
 ۳ ا ا قاتا واير روس ناناو هشعنا قع هللا دشعن لاقي راينا

 . | كاع تان یرب ردنزوض یکی هدکلف (شعدتاسنب) كع نم هللا تلشعن !هلناقاذااشیعنت
 3 | کتابهای شمن هی درو رونلوارتبعت کی دیهدیکوتردرابع ندیکو وک ید , زوکرم هدنترروضریک آب بد هدنتس
 8 ۱۳ رم یرغصلا شعفتناسن ییسپ رب ر زدیاقالطاتاشبهنجواو نوصغیدلوا
 و ند شلؤا دراو هلبناونع شعٹونب هدرا عشا ضعب نوجکتآرونید شعن نا هدندرفم رانو ردیکوک
 ڈی ودفرەمکوب داچا کد حراش نلواهلاخ یدلواهفرعمرولوا فرمصنم یقرهلوا هرکبیسهلک
 د:توحیروس یعاناهدتنزو لاعتفا (شاصتال) رایدلوبهاذ هبفارمصنا مدع هلب رلتلع
 هلتاحك (ناتغتلاو ةدننزو ننعن هلا هج نيغ (شعنلا) هنرع نبض متنا! دارناعلا شتنالاقب ردهنسانعم قالا

 ۳ ا د نهانايشغنو انغنءعشلا شفت ل افت ردهنس اعم فلا عب كلبا تکرح هوا یر هنوکب ار ططا

 : [خ لک ممنماحس كاغذ بوادلق هنوایو هدلافن یخیدلواهدنرب هتسناو و تارظطضالا هبش ول رحاذا
 5 لی ام تو لرد تا لدو هناکمق رانا + سل شعن لاس یکی چپ هدلقنب
 ]| تىم لود شا شنا لالا رد دش ام شفن هدانوبهداسشزو لعفت (شغتلاو) هدنزو لاتا
 ۱ ت ۲ لاو املا شختتلاتیزذتسانعم قع ادال بولتن واهدنرب یبسهلوقت كجوب و وقاتل نشغنتو

 و تین بس

 [ لس

 توت رلکدت اربعت هجوح هکر ونبد هه د از وږ وډ تباغب هلیعص ران ون ( شاغتلاو)( - شات ناكل

 ردندآ شوقر دانو همام (قشاغنلا) :لاجزا نم نوکیامرصقا | دجریصق یا شاغنو یشاغن ل جر: لاش روند

 قبور آیی زار یهنبننیلفلوقخ گلوب و قوع هلننوکس کلا یه كنون /شفنل)
 7 TEE DRE سشنتبیتح عناصالاب ەك ەشاذال والاب اسلا نماش فن فوصلاو نطقلا شقت

 ران مارو لول قالا باطلا نا اشن ةثبشفنو لبالاوا تل تشفنا لات رد ةت انعام قمالتو شیلا
 وب .نطقلا شفنلامارههنسانعم شفت سدو هدننزو ۷۳ ار عارالبالیل
 ]ایجاد ,شفنا لاقب ردهتسانعم كمروبلاص لطم هخالنوا یقو هتخ هج جی یتباوحلبرسکا

 تال RTE (شقاوناو| هاد فتزو نادرا (تساضتلاو) هلتعقف (شنتل ان اک رتو یزالبل
 امت مو جا تکان زفاونو فن رفت لادن روت دز یشاوم لودر

 0 و

1 1 

, 
1 ۱ ۱۱ 

۱ 
rE 
٤ 5 

4 

 أ

 بازو و هدخ وتار تما ؟نیفتو ف دلل ا قع روند هغوللوبو هفلزوجاو هتسانعم
 ۱ rR اعمل وخ ند ةنسنو و "انیلصخا خار لوألا بلا نه اشوفن انشفنلوقت رد هتساعنعم كمتر
 ے۱ ناظر هد نزور ۰( نسسفتلا )فلک 'اميلع' لی اذاع لا لع شتفن لانقن ند هنسا نعم یاب

  REAلاو ] قرهلوا هفتم ننشانهنا-مشختفا] قغف جانه ئا (شینناعولاق انيق ۳
 لاو جنولوط لب اونو قوم ندد دین نت یرهوب شازابف نالوامالمو نوکیا قرهلوا لعافساندنفت ۳

 هاهاشی رعنا هشیفتتمام | لاتلشب رونزو اق اطا هن واخت ت ا ق وا لجان رانا (تنفتسلا | 1

 فشفتتم بنر !ناسقن هلواناوباتیرغوطازوب وؤ | لداق یک ورب یر هکر و-لوا فنصو هنو نوز لوشو |]
 ندهننازرکر رهن شافح قمردلاق تۆ راق یاب وقت م هف یدک دعو لفت (شنتتا) هعلولا نخ سد یا |]
۴ ee 2 نوفر تز زا اناب بلا اڭ شنب لالش رواوآ دنوی راک نیک ید لبو یرب :دوخا بوقووق 
 و 4 ۱ اذل مردنت لاسم رده انجام قز ہک توکار روا ور کلن یکررتدادوخ ایوخروف ۳

 دات کیا نیدفشار :وکس كفاقو ف :ون (شقنلا) ههو ۳
  apa rlی  .. gnزا فشن ۳
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 سو وسیع

 | كلانا: نس هواقنو هبخ كنهنسنرب و هرشفاذا دوعلا شخ لاق TNT كئپشوو

 هلام لولبر شلو هشدخ اد اهن لاش ردهنسابنعم قمالم هرطو هنوافنذحا اذا «یشلا شجت لاقى ردهتسانعد

 امن لحرا شك لاش ردهتسانعم قلوالو زهم بویلقرآو ةناطیا لالا نماشخت یاطعا لوعتروشد

 كن هنسنر نتف (شهلآ) لززهاذا 2 هشوض یهو سوغوق لولا ءان ىلع شةو ثااثلاباسلا ن

 (شعتلا) هلفسا ادا عبارلا باسبلا نم اشن یشلا شن لای ردهنساضعم كع روج بویکسا رطینا غ
 یضف كؤن (ششا) لر: یاادکی لا شعت وهلاض ردهنسانعم كرد یرغوط هبهنسنربهدننزو لعفت
 یاثلا بابلا نم اشهن شال نعشدنلاقب رد هلسا نعم قمردشارآ بو روص یهنسن ذر هلو هلبنوکسكلادو
 تونوصلا هب هنسنزپ هدننزو شرف (شلا) هفدناذا نطفلا شدن لاتش ردهتساتعم قمآ قوع و هنع ثحاذ.

 شون عير دنع وب دلم كنف مب نکل ردیلفندب رد ناو ودیلات هلوا نتا ذا اشرنءیشلا شرت لاه ىزا نت

 | ینواوط هلى دم هشت كش نف دون (شنلآ)ردقوبهلکلتشم ی یار قر هوا نون بام هدبرع مالک رز ردینوص»
 زد هنسانعم قمردشراقو هقاساذا لّوالاباسلانم اشنزعبلا 7 شن لانش ردهتساسعم كمروس و 2

 | هبقوا برعل ادنهازپز ردتراسبع ندنراهقسرهرد نهم لک یون هب هبقوا مرا شذو هطلخ اذا *یشلا شن
 نالوا تت سن ره هل هلنط (شوشنملا) اسهرد ور شع هبقو فصت یا هن شن الاهدنعام لاقت تب فرق

 نیزه (شیتنل) تبطلاب بت رم یاشوشنمنهد لانش ردذوخ ام ندننسانضم طاخ روت 0 روس
 | افلا بالا نناشیشنریدغلا شن لاق ردهنناضعم قاشب هفع زوق بولیکج ناوص تلوکو كوخ هنتشنزو
 ۱  ثاصاذاهمضو ءالا شن لامت ردهتسانعم لزملسس نکداشیق هنسنراسو وصو بوضنلاق هوام ذخااذا ١

 بويع روق یغارعط نالوا“ كانغ كن النضازکر ون شید هربقا روح لوش هدننزو هس اسج (تشابنلا) نالا
 هدندروب رغ ون هدننزو ناک (شاشنلا) اهاعرم تینالو اهار فعال تناک اذاذش اشن خس لاقب هلوارقب یرباحو
 | شانشنلا) ردشلوا نداحهعقو رب هدنبب همای لها لیا رهاع یبهدنآو دولوا ناوارف یراتواروش هکر دیعما یداورپ

 |[ لجرلاقب زو ید همدا نالو اراک ربتو تسدهرجوتسج هدشیاره هدننزو ی ربرب (یشتسناو)
 (ةشانشنلا )هد تزود تش( ق غلو ننلا) ودر عاشر [سانشنلاوبا) يا ی عارذلایشنشن او سانشن

a(ةشنشنلا) تفتنال ملتا هشانشن و شمن ضرا لاعبون هرب قأروحم نالوا ارهروتب ا  

 ۱/۱:هنیننشلایا تچ الاش دتا ید ةنشنش هنشنش هک هتنرد هنسا نجف تداغو تعیبط هلک ارانون

 :نشخانم ةشنشن هالك هبکاف هفر واش* شق و 4اسنیخ منع هلا یضر ساسبعنالرع لوقەنمورونىد هشاطو

 نادوخا هش رع> تعاطلوا هدتناشم ساب ناوهضاط هات دالحو تماسهش یسابعتربضح لج نقر یا

 یه نیم دی هدننزوهللز ( هتل )راب دلما هشت هرج هدتناتمو تاوف 2 نالکو هل ىلا

 وصاداربقلا تشنشت لابش ریش نایین فرق نکن انیقهرضتو عرس ی انا دل چ | شتشن لاش
 ۱ نی دیک کی خو ددا ذا٣ یتا نشف لاعب ندهتسانعم كمعامفدو كي ره دشدنسنو و نانیلغلادنع

 || هب راخاش شنشن لا شی ردهنسانعم كلتا عاجو یی A تو روس یدازوا

 ۱ ندهنسانعمقمرق رب وب وص یا اوناواهلح اذا هل وارمس شنشن لاش ندهتشانعم كم زوج لوا وارسو اهعماجاذا

 || صقناذا ءاعولا شنشن بن لاسعت ردها نم كىكلس بودلاشوب قهتسد نالوا هدباقو هعلخاذاهبوت شاشن لا

 | نا ترانا چن قنروچوآ بولوب یتزاکلب و یترلن وت ضعحب هج هتسهآ هلیورب نکرونلتب یجس# شوقو + ام
 | زدهنشانعم كم هتسن هلتعرمس بت تو ,هرطو دن فنجان هخیاوها دلیوهااذآ جو ساشا

 تّوصاذاعردلا شنشن لاش رذهتسانعم قمهدنغو هرز هدفقراو چتر دلک املا شنشن هیت لاق ۱

 حل قفل ساندا قز هلواندناب لاسعتفا نمي نل ق تلاطاذا ةرهشل اتشتنا هدشتناک مان طب لد انغناو

 | هک هتنردقلوا ندناب لاعفا عی ردهدنتنزو تهرکا اکو دقلوا تشثنا نالوا باوصردفص» ی ربسفت هلسا 1

 ۱ ووسشد هتسلوادیدشو یوق لنقلخوهن لينوكس كناطو ىت كوئ (شطنلا) یدنلوارک ذ هدنس هدابشد |[

Nهکر ج یا شیطنت باق لانش زدهتیمانعم تکرح رح شیطنو .ةفلخلا سس ونو هللا دند شئ شبطن لجن  , 

 | تنماتیفو هد زو شعر (شعنلا) ناش طنناشطع لاق رونلوارکذ تجب وازم هنظفل ناشطع (ناشطناا
 | هنسانفم كلبا !لا شوخ یهتنکنالواالّسم درقفو هجفراذا ثلالا بالازم انعن ها هشعنلاش زدهنسانع»

 تيما شعت لا قير یلیعتسمهنساعم كلا دا باری اب رکذ ییمو رقفدعبهربجایا انالفشعن لاق ,ردلمعتسم



 1 اب

ro 
 ت و سست تسسس تجدون ادم
 لاقی ردهت انعم ك کج لقمر دضق هفت ییهاوقم هشام دوخاب هاکدج یب هنسنر و شادتنملا اهجرتقسا اذا

 هشش لانقب ردهنساتعم قمرواو مسهل بسا ک | اذا هلابیعل شن لاپ ردم لہ عتسم هنساضعم كلبا بسک
 | شا قتو ,شننو , هلجرب هصفد اذا را شت لاضب رد هنسافعم كمروبقاق هوا هلغابا یششوبو هبربط اذا

 | حمل ی لو هم انب ىلع شک الو شنا لاسفیردهنسانعم ثروت بوک وص عو كن وقو
 | هدننزو راز (شاتلا) روصنیدنیچ یوم هدیسراف رونبد هب هرتسبنچ قچ هلوب لبق هکر دیفدارمو هدننزو شاسقنم
 | كا بعمق ./ شثللا) نور ًآبع لفسیاش اتن ےھ لاسقی ردیمچ شنان روس بد هزل سکر ابیعو داهنهلفس
 ا مق نالوا عور زم هلل رسک« كنوز ( ساتنالا) رونید هنیرپ نابقیخ بو روسادتا ندنسی رقوبو ندنسیغاشا
 || برضف لذا بلا شنا لاق رد هنس انهم كمروس لف بوئآ لب زهنفاررطا هلکتعلتب وطریزوا هدرتربز تن هنادو
 || شنا لا فب ودهنسانعمكمربو ج وا هب هرسشط نب نسکمروسیلف هفارطازونه هدنتلآرپ تاسبنو .ضرالاین مش
 | هب یزنشم یحاص عاستمهلنوکس كيجو تجف كنون /شملا) قرعبنا لبق ضرالا نم هسأر رضا اذا تاسنلا
 | كلبا تفصوو حد هجربارب نهب كلبا تقفاوم هنبحاصیخد هکر نوا جی ورت نکر دیا فصو و حدم نعام
 یزشم باا هدابز هعاضن هرزوا نلوا عنصم نوج|قلتاص هی اسب هدایز نکیآلکد یبولطن یارتشا لوق ىلع
 وفتت هلی حدقو مذ ندع اتمرب یسانیادییعو هلواراتفرکه یا لوا نالوارطان هروبنم عات هک اترددنسانعم قلوا
 ۱ خر اظاواذا لّوالابا بلانم اشو مبتلا ف لجرا شجن لاش رد هنسانعم كلتاهلاماو يفنص ه هرخآ اتم بودا
 | امف عقبفرظان هار ظذيلرشكن جب اقر خالا مو اسف هعاسب عينا ناستالادب رناوهوا هج دع نااع هی دپ رب
 .قج هنلوادیص شجفو عیملاق شعلا نعیهن هنا ثيدحلا فو حراشلا لاق هربغیلا ءوشلانع شاتسنلا رفتی ناوا

 یی هنر و هرانااذا دیصاا شوق لاق ردیعوضوم یانعمو و ردهنسانعم قمرهلاق ندنرب بودیکروا یروناج
 .هشهلاسّود هناء كمرذکر و هزاثتساو هنع فح اذا ءیشلا شجن لاقب رد هنسانعم كمتر دندن بو ردشارآ

 رانا شت لقب ردهنسانفم ققای شو هجرس اذا یشلا شف لاقبردلمتصهنپانعم جارضتساو هعججاذا
 تعرسیتدوب هدننزو پاک ( شال ) عرسي یا شهبنالف رم لاش رد هنس انعم كما تعرسواهدقوااذا
 ح قدمنا یرنک دلو لم یربیکو یه كنون( یشاجلا) عرسااذ ةشاجنو اشف شجن لاقپ ردهنسانعم كلا
 | کید حرابش رد بقل كن هما نالوا هشبح كلمر دحج صفا نیفخت لوق لع هلیفیفختو یدیدشن كلاب هدنرخآو
 !لاوا ن رج ام هکر دیمسا كکلم نالواهدنداعس نامزدمگ اوا یکم ور زص قر دب راصاخ مع كنکولم هشبح اقلطم
 لوش یاجتو ربفو رعمزجار راح یساجتو یهتناردهنسانعم هیطع هدنتفا طب هم کاو راب دلبا ترعغاکآ
 یروآ هدرا وب لب رسک لب (شنامجلاو ۷ شج انلا) هوار دیا قوس هشم“ دابض بو دیکروا یزاوآهکوشیذ ھبنسک
 .دینص)ارشب یا شاو شجانو ۍشاجنوه لاق رار ولوا صوصخ هکر ونیدهبسکندیا قوس هنتم د ابص بو بکر وا
 ودب وسنم هیسکمان شجعدوخام ناشهم هدنب رق هرصب ندیمهاوصر هلي كيم ( ة ناجا ) هناصلا ىلع
 نابزد لوش هدننزو ریتم (شجلا)ردهنکفو رعم هکر د هلکنا(ناجتشوذ) یدنلوارکدهدنسم دام شچ هک هت
 لاق هلوازادنافرح هثبراسومانو ضرع بودیاراهظاو فشکی سیو اسمو بویع كسانامادهکزوسنید هبسک |

 کنان یکیا هکر وند هشياقو هپ هشرتلوش هدنزرطدمصاو مهب وع نع فاکس انلا یف عافویا شتملجر

 ازت هدن الد اعم والثم حاکنرهسوم د هدتنزو لعاسیفت /شچانتلا) هنسابعم دناصرونید هیج :وآدشزو داش |

 او دنازتاذا هرو منا ناوشج انت لای ردشفاوا یهنهلفب رش ثیدجر دلغافتندروکذ م ش هکر دهنعانعم كلبا |

 | کالا چ یاخ (شرونمآ ۲ )«هنسانعم قزح زیشرونشد هکعا ناب هدشزو هباک هلبا هل هم یاج (فشاملا)
 ]| دو شد هکب وک لتاقفو ثتبخو یجب كلو لیعرونید هنکننا كي وکش مالشب هغ هرواق بو ردلاص هسانهدننزو

 || قمردق هلنوکسكلاخو ىف كنون (شنهلآ) لتافلا ثینطاوهوا شدخو لر دق ناكا ذا شروخ وچ لای
 | هبادلا شف لاشژههنسانعم كروس كيیراوطو .هثساذآلوالابابلا نم اشخ هلان الف شلاق ناق هنس اھم
 ۱ ها آاذاهشخ لاش ردذنسانعم كلپاهدیجضرو هک رحاذا هشخف لالش ردهنسانعم كليا كيرختو !دیدشاهقاساذا |
 ق س چ

 و

 امد تعا ذاا شاختوا شفنا الف شن لاقب رد هنسا تعم كلا شنزرتمو باتع یناهن همدارب هدنزو راک دن



 م

 نی
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 اما بعب قىش ارا یراقاشب نالقوزیک هرکه نیلم مک روا ننکا کو نەم مآ لتښوکس واور یت |
 لدتعه قع یبطزاربد كمدرم هدیکرتر د ل2 فور عم هلعسا وب (شساملا) هفوطق قاب بلط اذا شوم تومن هیزکش ام لاقب
 دیفمهحب رفتم برجالط ییخویطم لاک سو ولو عفان هموکر مو موم ردحاصو دوخ طخ ییدلنادّیلوتو
 ی هوم کالموجت,یقانتتخج و فنانقماوثرعو رفع نامو والاد عین ثاوبا هیمیهاو یاضج) یوا و
 یلاخ كز هناخ ءایشا یسوقم تاو ذرخ توف ین دوجوم هد هنا خ نعود شال نمربخ قالا لش ا هنمو روتید هنتاو ورخ

 لاب رد هسا نع »کاپ قاب لینوکس كناهو خك ( عملا )دفق .ندنظفل سال لوقسال ودولریخنادنس
 || هدنزول اغتفا» (شاهتمالا )هشدخ اذاهشهنم لا ردهنسانعم قمالفرطو هقرحااذاتلاثلا بالا نم اناپنا

 لافب ردهینانعم تالیا سارته لبا زسا ی رالبق كنیزوب یم تروعو قح اذا یشلا شتم لاقب زدهبشانضم قاب
 | دقان لاقي روند هز هقان نالوا لوز هم ریت م دننزو ءارج (عاسشهلا) یسولاب اچمجو تقلحاذا آرا شقيا

 فوصلا شام لاقي رد هنسانعم قمردشراق هلیف کوب هلنوکس تاب وه كيم (شبلا) هلازه ع رسا اذا ءا

 ناب نضلا نبل شاخ لاقبرذدشیاتنعن ناق هنذوسیک قدوس نوبقو همضلاذا شم نسب شل
 هضعب ملک اذا ربا شام لاقنودهنسابلعد بوس ترا دق تنوډیا منک را دقمرب رخو مال هبمطلخافآ
 اه بلح افا دال نام اس ندهتشامنعم قموقبلآ یزارت توعاسص یزار هلدوس نالواهدهعو,هضعب ریغتاو

 ید طلخ اذا ساب ناب شا سا امت نداهتسانعم قمردشراف تروناق ههنسدرخآ یهتسنرپ افلطمو اعرض فام

 ابن فا نو (ناشاح) او ماذا نون ضرال اوشااح ل اقب لد مئا عم قمار غوا ضر از لف تایم(
 هنهنسنزب لب تو کس تارنما یف کن ون (ننأنا) نونل ۲لت ف طف .ندینعسا حلا نرل اتا دله قاف

 :شطب وارولوا فو او ۈن وب و هلواننناضا تلاقلابابلا نم اش ات قلات لا قیر دهنسانعم الآ نوتوصلا
 بونرپدو هرخت ناف ان ودهنساسنعم كلا رخ او ش طب ق هذخا اذا هش لای و ددنسانمح اتو طلت شو
 قلابی روت وصلا هرهننو ید هدننزو لعافت (شیلنتلا) نع+انا منا هناکمرم أب لامن .ردهنسانعم كليا ماییق

 شوون للجرا لامسزوتد" "دمدا ۱ تنلاغو یوق هد شزو روضص (سوونلا) هلو انتاد* غلا شانس لاق زد هتقشانعم

 نابهناا نم ایشان لوقنو ارا یا اغ هلعف لایق ردهنسابنعمربخا هدننزو ر ما (شبشنلا] ابلاغ یوق یا
 ندنناتعمرخر وہ و دش هرکصن دفالاق یی زا دقمانابسه براق نک راھ یحی یل ونام دعب ئا
 اضوصوم یی ًتروفلد هەشت سلو اذخا( ةو وتلا ) تانا مب یا اشن اذکل مفلاقباو چزاشلالاق رذولذوخأم

 رده انعمتمرد وفا هدننزولاعتفا E 0 نوجا چاک اب که لمباقیا لا تلتوژنمتقاتلاقیمت هتموودهلب نابقعا |

 | /شسلا» اہ نعطاذا هعغب ش انا لاقب ود هنس انج مز وخ وک ور دلاق ن دنر ارب ی یشاوطو لایا ا

 هزز ڊا والا یابلآقمءاشمن ۈن قانات ند هنسا فكل: ارا وظایفو هتینروتص هلنتوکسقان
Enنالا هتمو اسهنعهفینک دا ضرالا نع زنکلا نشل اقر ھن سانعم لپآ نابع و نفك دنت  | 

 | هنشانعمكنلبا تسکف وك كقاو هج زغال اذا نم دلا ىب لالو و لتس ناس اتو م كلبا ند حا تاو
 | براڈ ذاهسب هشلن لا قب و ددنسانعم ق اص بویمووا هند خواو بس کلا رد متیم

 هدشزودادخ (سابلا )و دبلاغقلو جزاخ نده نامموهفهتباصا منع نک بولو ازا ید وبار اظ هبصابف
 لئم ا هنمو رهذوخ ام ندشنمانعم هضشکروناوآبعت یع وص نفکه کر وشید هک یی راقچ ننک لوزا زرق
 ن شاتلان دلاهونادوخاب س اسلا ہر ازز نبت لام دۈخامراززێ شاب ردندپم انا شابنو# ل والا شا للا خر

 لوا جوز كنب بانج اهنعهللا یش رز یرکآا ةن دخ هرارز| نیش الار كلام دوخاب ابنیایهژارز.دوخ اب هژارز
 یاب لاب شنلا) دیس ه نک نیدنک ةلاهونا ردن ردب كز هلاسه یبا نی دنه نالوا ۍوبښت ی دابا ضو

 دکلکرا لوش انشق (شیتلا) دون وا نیتمو هنوق ن دنج اغا سونا رهنما رجح وزر بش ھتچ انآ ۳۳ لک
 دخ ن ناکا ذات لاج لانیقب نولو اینو مولعض در بدبصبهلغلو یسهنافرب هه تل بط هک روت هود
 یهو اند خا هش ن هدوهو رس اهن و دند شماس اههادننزو هنیهچ (هشنبن),قضرالا ق نیش را

 مانتو همان (مضاست) یدیشلوا فر ابدکد که رمصبق نوپعا القا یقلیزماهکردهتنک,لوش بیوطا
 نابگوکل وف عدن ک كانون نالوا ج ارضا بولب لاق نادری نزو بول ((شوبتال دندان ماشا: شيا
 ها وکس تو ف اون (شننلا) رد يعج شیلنا وو شد هجیاغآنابناوا حارخاو ملقندیپ الو وا

 اسم ان اهوصو کوشا شن لقب دد هنساطم قمری لا هسدب یساوتم یکی
 سس سس سم

 ۳ .دح



 سس سس سس س سس وو سی ےس ج ج ناچ اه < هیدن

hk TTS 

 و مجد یطقو ملت دیابت
 ی طب ردهنسلن یو بروم رو یکی زر
 هر بس لس نا شسته ات
 tips دور نزا ذو نما هردو

۱ 

۰ 

۰ ۱ 
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 هو سم و س

 کیک لیکن بیاید ]واز هکزذ لنت یزاکت بازم ھم
 ۹ مو وب ون هو وجه بم

 جا دو هل دره
 شان ؟عالغنالوا ن كم یینهیچهدشنزو همان (تشناشف۱) ضایع

TEYهزار وکار  
RATESی ارس را  

 نو با خرا تدلك جوس هضوقز نیز وقو نده دکل بوروصهننیدن یک ۱
 ا مرد ث تن رط لقب نون دهنفوج كرا هشاس ڈو هاوار دا غار غوقرندوص
 و تا کارن رایو ویناو دوو یار

 ام ا تا ره اب مس ی و

 تم ویسا ویو ودا ىلصاو ةحيبطل ئا شاشلايطلاقب رد هنساتعم تلبجو تسییطو
 ت رسو ین a توز اظ

 بز ندم سکي کن وناځو هغی ی اس نیش
 بد هی نخوارابع یا یخی جلیلیان مارا
 1 نج شی ثمر دلعاف سا دشت کو کو دقلوا نتشم و هزوکه دنا كەتا تاتا
 ُ ۳ NPT دم نخی شاملو رام
 1 طلاب رد هنفنا انش یتلصا و هیووص هددشزو لزز(تشعلآ) لس دمخ ئا یش تسمه لوقت
 | عما داال سچا !یعشع لات ندا افسانه كلم تطرخمو خفخو ءال ا فن هعمفن اذا لآ وةلا
 | دب ا زنیم دیمن درجن ارت لادززو نگری نو مون هبتفویرسک رام شد
 اه ب د ضعلادنع ردر دان قو هنسنو/فشاندئآ یکی فیعمو طالت هلن تعزشو
 ۹ 1 , شام رار دیا قالطا لتمشم هکر ین مالا راش عب و رد لک مو فان شرثکو
 ید میرم لاتین قلمرو یخ هر قلا

 1 ادم یر هنکهنپس اکسل یار ایک ادو توکسافافو ن كبح وش دفك) | :
 . ] توبلتو لتا کردا شرب نمیکنید نوک كمالز نفی مشاور خوش اد |

 هات ام[ یی اکیا ید دم ی شب لب زدنتش اش دراز



 EEN یوم قاب هوا ین را فرود هم دنس ی
 دهن شهم قاوحا شا زونیس هیدن ین خود و نپل( یئ لای [

 بام( ) قزم یا شاحصوم لاقب زنا هلن قند بتنزو بارخ (ساعتا) فرح شام موش هلی 4
 هاب مند هفرفتم لاق لو هی پک (ساعا)هنسنم ثاناو حاتم ون دهها هم نانو

 دنا« قلوا ن تنو لا ما )واست و نه هدنناب نت درو ىح

 یک افیزرپهن پسان كاللا تکرحت منو فتا هیچ قاخ تقلا قزحااذا يخيل لاب شا
 اف من با ار نوک نخ دمت كوه .دوخ اب ندقلچ[ تا منت 1

 قلا هجناو هجزآنتاو كشوک شرازبکس لاو اجو! عوج نمیاد ملات اب جی
 یک تا هغزویزونمد هخلوا ناچ یښنرادو ئیلا تنبل هی ر وی نمل و لوک كف ود لوقلعدرد 1

 ا دودنید هغلاج قوبل نالوا لیتی قلبراچ ی ربا یر نک دوز یرازروب جا كني هاب ت
 رج نالوا هدهرهجو از دتا ندنسلوا نیراچبكن

 اما لد لافت دیک نالوا لر هاو نآ یا كن يزز کما راد شور نهم ]) نو شخ
Nکا ازدا داو لو لو سیا شدم جز روید ەي لو نېو او و  

 بیطا شپ و روب هکر وند هب هقاب لوشههننزوتءارچلپ(عاشاکلآ )ملا لیلقلا یا نیا لیلا یونید میز |

 (ا نم ا)ریس نسح ف ةعرجن اهن وا تناک ادا ءاشدم ان لقب هلو كاج شن هر دویشلآ "سما قد ف 8

 ]| ناكنهدوک هلیقف كي( ةشدلا) !مقتاس ی ديلا شا در لاق هنمؤ رونا ةي تير تو ناک
 | دد هنساخم نل لک هخبزآ نوک تالادو یضغ کوم شدا ) فه یادش دم مف لای رونیدهغلوا هچزآ
 | داغ اا ذال شيم لاقي رپ همانا كرو متسنز او البل لک لول بالا ناه دم لج یا ینو لای

 تشیمافحزاش هیطع) اه یا اشو دمو اشم هب تش دمام لوغتزونیذ ن کری وفج نو دمو شدو
 نزول ید او) هب رسک هزم تاب راسما سنتر ید زو ِ
 هدنز و لاعتفا(سادتمالآ )بش ناطع اما یښ دمامو ینشدماانلوفت رد ەن ما شم ا هتسف هچژآهوران وب

 ۱ (شوقدزلا) هتسلتخاو وا هنخ ااداهدن نمهتشذبمالوقتند هساتنهم قعاف هللوضا دلع قلن

Eشوک« دو نوا مس  

 || دلیدلپا لا دنا هفاقفاکو حوتفمیمهدنبیهم ردکی دولعلوق قشم ذار هر دکن یلقاوف ولوا هکر درهم سام
 نقاط دقدار طینرایاصتاوسن ن رد لاد اوشو ترجتینولهکر دچا بیط حوت یونان سوق رمو |
 دوب لیک كنم یازو كو (شوچنز لا ) یدنلوارک نک خن روید هک و لغلوق نشوب وقدر موال رروس
 ردکعد اوق هراف هلکع ددخوقسوکوهیءزافنزرمز دیره یبراف ىو كىز غو دود هاب سوقدر نانوارکذ

 | زدم تیاغلوو عفت نساهنضراع قة راسیلاش ندزخآو نرخ هوقلو فن وا یلوخخلاموهراعجون

ETT inا تنم قردان اوت قبر تو  | 
 || دوی شرمو هسباصا فارطابهکح ناةوضاع شرم لاقب رب هنسانعنقوش راجو | راقم و هش دخاذآنتابفلا
 اوهجو طلا شرخ قلا یی ایر لا سه رتول یورپ بزا دو اینو پ : روستا |
 ۱ | قضرالا ئا: لسزلاف عرزتال لوعت روتید" !هضرانلب دکسولیریص هدف وبه شوک ی اولو

 : مالکیناب هاذا اذا اشنرف|هشیم لاقب رد هسا هم ناگ هدرزآ هلا نوسی دار نمرو اب مس بلاي

 :دونپد هضراقوچ یږاچو:ږوهلب رابتصا هبا د یین رونید هتنالوا روقع كناويخرهمدسشز
 لومنر ند طنین تام زبذنص نحو لیلق بولطم هدننزو ماف قشارملا) بشعلا هربخ

 . |( تیا )نشی سرما لجاو لقب دونیدههیآ زنش ك دننزو شبا (نتبرمالا) ریفسم

 | رددتسانجم قمرا وف بوکچ یهتنرب ,مضارمالا).سدندا ما نالک هبشنزو لیفت نوید بلف رم یو لقا ۱

 E او هسلتخااذا هدب نما ۍشلا) سرما لا لا بردا ةنسانعم قعاف اهلا و سو هغززنالذا: ؛یشلا شیرتما لایت |
 | ددودلپرپ«دنرابد سادا میت جم مناشرم) بسنک اذا لیعا شزما لان دیه اب

 خرس بری چت یو رھا ەنىلنۈللشموص ییهتسنیم هلوقموراد لب ديدشن هو ۾

32 E = aaa atan mamma arma RRR NICE AES 7 س 
n r i a area, een: 



 هه ۳و

 | ارش هدیشزو لعفت مزمن قولا ف 2 "دحاذا یداللا EES E هلو | ۱

 ادللطبا شمکن لاقب ردهنساسنعم قلوا شرابشروب بولی زوب یردو عرسااذا لسجراا "لاقیردهتسانعم | ۱
 | لعجراشسکا لای ردهنسانعم كما تعرس یدو هدشزو لاتعفنا شاک "او ضسناذا | ۱

 ۱ اخ !اذ موقلا شینکت لاق ردانتانع,قلوا نیروم شزاق سا هدننزو حرح دن !شدنکتلا» عرشااذا ۱

 ۱ نیس نینههرومشه یورادییدرمسهآ یزا دددزدنف رود هنوف نابغصعص هدننزو ذغتق (شدنکسآ)

 | لینوکس كنونو حف كفاک وو زدت هلوذ نم تخل هلا د چم نیش دوخ اب رازید نسدننک هلرا هل بهم
 | هفارطايا هلتفاذا ل والا باسیلا نم اشنکاینکلا شنک لا ردهتانعم كکوب قراجوا كنسلوقم هکب و ملک

 ان

1 

 | لوش هل ىسکڭ فاك (ءاسننکلا) ی ی هلاوسلا شنک لاقي راد هتسانعف قسم ون شاب تک اوضولت ون
 هراکوک ل وشهد نزو تارا بز (تاتش تاشاكلا) هلو ارط تم تشزوهرهح دن نو قجرویق ك یراخاصاکر وشد دیسک

 || عورفلا اهن تجند ئا تاش اکل وصالات رد هش اکی درفم هلوا بشنمرانادفو را لف ندرنآ کر وشد
 3 تونه شکار :وبقالطا دش ا5 همغو نالنلوادبق اوفو دعإوق هدمراششدالطعصارکررد خراتش
 | یف كفاك شوکلآ هل اذارمالا نع هشنک لاقت رد هنسانعم كىر دوبا نوجا یعتوط كاع یشیار 3

 ۱ ندهنسنرب ی رسوکو هئشانعم هلشوکاا شر زومنید ةنحیو| لتشاب رک ەدە نو همام (نشاوکلاو)" لوکس لو اوو
 ۰ 96 لایق همتا ام نا عاجو عزفادا اشوکش وکی هنع شاک لاسق رد هنسانعم قعزوف فویلکات

 ۲ ۴ هر املا واز ی صضوصخح هنسلاهان 5 اع ؟هدلب هدتزو نایلش (ناشوکلآ) انعههناحاذ اد را

 | هوا شریک |  رازکن یک فوضووپ رخ یی هدام هکر وند هيو ل وش هلند ك نهر مه (شاکالآ)رودیا 9 ندقلاب
 فوصلاو رخال هر هدیعا یزلاوهو شابک | بوث لا فرو بد هبزآرتکو یدر لوق لغ نوحه هجا ك
 هدندنعراضعب ردنیمهنفدلوادرفم یکیدلیا لوصوم هلی هلکیذلا لوم یروب زە ذلك دحراشیدژاوهوآ

 دب هما سابق ع ونرب ندنرلشاغ نع هکر دقلواهبا هد وم یاب نالوا باوص هدنوب و ریندنلیق قالخا بون
 لوالاباللانم اشلهشا لاقب رد هنسسانعم كلناد در طه لباد, دشت نیش یف كمال (شللا)ماللا لحن شف

 | هل رز (هشلسال وند هبهلغ نامنلواریحت شامو ر روسنید هب هاد یشک | فورعما یرلکدیدقاسس"شاو هدرطاذا
 ۱ دهنساسنعم تاب اد" "در قوح هوا یر بویمهدبا ما ارآهد و لنس كم باب ارطضا او فوختنداهنشند ذر تورد ةد ىنا رو

 | یسی زا ند هنن ره هدننزو جالل (شالسللا)یقاشخا برطضباو هعزفل دل اکیا نالف شل شاب لا |
 ۱ شفللا )ءاشخالا برطضم یا سالت ,ناتحوه لاصروشد همدآ ققروق نالوارولوا ترطصم بول هود

 ۱ | یتقخ كمال (شیلآ) لب سناب یا شل نشلاقن رو نید همولطو هب هبرقیروق هنهکت ساب ه دن تزو فتکه لفاق ۱

 صید

 | هدنساضقهاغیفهدننزو بخاف :(نشمال) ثبعلایا شل ابلغتشی لاق زود ههنسنهدوهن هل یتوکس کیو ۱

 ۱ اتق رد هت نیا قموابص ابو دبا عقد لینوکس كنوز و تعلیم (سلا) ملا )سس نهف ردیدآ هنرفر |||
 | رد هسا نهم لوک بوزیص یرومآچو یغاربط ندنزو یرومب وعفدا ذا ثلاثلا املا نفاشاماذکی هنعدش ام :

 | با راعمرپ ند هتسفرب ین دننسارپ هات ینوکم كن هبقوف یانو ىج كم٣ شنل اهاصساذا نضرالازطلا شات
 ۱ هاب هاب قاف ىس هاو هعباصاب هقرفاذا ناما نابلا نم ايم + وشلا شم لاش رد هتساسنعم مرآ

 | جک کرد هلساسنعم شب و شلمو افیعض ابالتحیهلتجااذا قلا فالخا شذم لاش ردمتسانعم قغاص
 أ e A TEE FCA هی دم هو ی نا نا

 ا EFE رب هنیفسروند ایک بج کج [aT )رظنلاذیلص* قش » ناک اذا شفا
 یکم هک دوم رد کبد د یل هره ی آید یلکنر ی یآر ایپ زعم یسراف نوک هام هکر دیتفا كاد آر و زوتسنید 1

 ۱ ندیدآضومز هدفاسملبمقلآ هب هرلصب هلی ف كيم( ةیناشصلا )رولوا هل ادخ او ذحلویب زعن هلکید قد جام |

 || شخو شا ۱ردندنلییق بسن تاربیغت نونو فلا ردبوسنمهینک مان شح نالوا یس هلوتلدوعسم نن سبق ||
 | ادیدش انیهمناجاذا تلاثل بابام اسنحم هت راج شح لاقي رد منسانعم كابا عاسمج هت دخ هدتزو ||

 1 شح لاغیرذفتسانعم قعوصیسب ردكناو !دیدش هلکا اذاماعطلا شلات رد هنسانعمكعماعط كل و

 | مالى لب سلا شم لات هند نهم كمرزوکبوریوق منت نخیدارخوا ی وش لیسو ملا نم هرشقاذا هل ا
 زبشکدایا شخام لجو لاش ویو نیا اقا لطف حس ملاذا بل همانقااذآ مع

U 



 ولو فصو تب تو حنا فان ن لا یا ایش کن الان روت هک انا 1
 هل فک ږټتیالو بر قهبببننزو سرع (شرک) نیما یبنرفمشلسق نی ماط ب ءاشرکو ةدیعب یا ءاشرک .جزلاقب
 ار دچا جاطر مدننزو باک (شا کز سدیم! یر دب كن هلقرب هدننزو ناغع (ناشرک) د ]دهیم ار هشرب دن قازا

 (ةتشی رکتلا) روشبا«ردود ی یک هی س هدننزو راز (شارکر
 هود کری ماعط ولردرپ هدسننزو ابظم+ (هشّرکلا) روید هبمنطاشخلوا ج هرجا رلهبنکشا لبق کات
 کدرکچب کروم هوا تب نو دمج مشترک ا) را ٥ بویق خاب وتا هنغا نوترک ی غرکاد نیس هبنکشا

 هبطقاذا هیهجیو شرک لالیقب ودنا منعم قمرتروب بودیشک ]یزوب,«دتنزو لیعفت (قزن کت رولوا ئزکا
 هدننزو لعفت (شركتلا) فشرکلا لعاذا لجررا شرک اقب ةد هتان قع اب یربوکدذ هماط لک دید بهش کتو ||

 شرکب لاق ردهنس النعم یاتروب بوینک ایزو تانهنسکربو اوخیاذآ موم شرکت لای نهنسانمش گرا
 هغمالتواتوا رکریدتباضعم قلوا هبنکشا ین هام كعالغواو كني زوق (شارکتسالا) ضیقتانا:ههجیو |[

 یس رد نکیروب یالبرکنا مه فیوز زا (شتشکلآ) انشزکر اصاذا دین الا شرکا لاق زرولوا .دقدلتب ||
 لاعب واهف نمالایهدلچ نمتناضاذا ین اقلا بابلا !نم اشیشکا ییفالا تشک لاسقن رد هنس انعم لوا ریشخرشخ ۱

 لیلا شک لای دهانات ن سرک وک هخهتسه آءادنیا یع-دهودو اهدلج توصیا.یفالا شیشک کوه ی

 لاق روند هننهدرشفو هنسادرقف ندوارومظ Doza هد وک بازمشلا شیشکوو تيكا نون نودوهوالوازدهاذا ||

 روند منسیدراچ نالوالصاح نکرفخت شتآ ندقاد مچ دنزا شونکو اهن لغتوصیا باومشلا شوک ]|
 كفلفینکلا) ٹح اضاذا ةر قال تشکل اقب و هنیلبانعم تهروکوب یم رص وردا هج یا منا برن |

 رونید یش نشا نجاغاام رو هل كفا( شکل )رونیدهچ اض مانوطیرا دوخاب هلک اک نالوا هود هل || `
 هزز (ةنکشکلا) ردهیرق زقون هدنسابتطف ناجرخ دهنعف قفاک شک هیعب یذل ابر 4

 یسشاریثباغ :یتمیارد نکدرول :یالب کرکت ترها دابلج را شکشکلاع ردن انعم قجیلق ۱

 صوصخح هنس هلییقهعیبودوخ اند اوت هکشکو انياب نمتیاضانل ین نکات سر ۷
 ياکدنٍبعراوعبو و زرد شلع هدنماقم ی رلغاللغم:تودبا لد یتشندشنوم بایطخ قك هکر دق نخل ۱

 لایت با لهخ هپ راچوبةبرعاتزرب فد هوان وزاد لیا کد: یژلکدید شک
 لی دید فلم هکدنراش نددنم ام دان الوپ اردو | عوعس کیم دن هاترابع شیدا لول
 وک اسو یو هنکنکو زاړدا ملکی هرزوا نانا عبو: لوا لوقیراضعب رکنی نک لبا کد
 جی (شونکلا) هاپقتسا بام ج بال یا کتیا لادن نم مروت بوکج یټ ونط كس هلوقم
 هدیسرافرولوالهسا یورخو لقل یضقو نیلا تذهزو اق ورش هکر ابطا عزوا سکه رک چو كچی وک عونرهدننزو
 ردیفدا یه هدنسپناجم عیچوهدننزو هشب وک (ةشمکل[]زدیرلکدید یوا شوقو یوا شین دک و شقق
 رابطلا شنعکب لاقي ریهنسانعم كندا هغازوډو هغآ شوق هدشنزو جرحدن هلتون ( شنعکتا) یدنلوارکد
 نوک كم یخ كفاك( نمک ) قوا ءيشلا غ ششفکت لاجقب ءردهتسانعم قابو ةکبشلاف بشناذا

 رازالا شرک جم لا شب وی ریا شبکو نک بز لاقیروشهدمدآ الان تنسچ هه شننو زاما( شکل
 رولوادارم نالوا چوکی صم هدقدلوا فصو هغارضقو روئید مآ یزد ك جوک ش ہکو نکو انالار ھم یا
 یتسهب كن هفان شکو عرتضلاةیهضل یا شدکو شک سنرفو ناذرط ایفا ا ئا شنکو شک ناصح لاجقپ

 بال نم اشک فیل هک لات لذهتسانعم تم زاوا از هنسزوپو ندهنساضم قلاب چىت هبا قاتم || 7

 تجود بازو دماج (ف مک نفاذا زا شک لای نالی اینم ك مکی ت هر ختو دانو هفارطا عطف لالا
 هد زو روه سوم ) نک ناک انا,یساخا ال ریش اک لا نیک الادهننانعم قایل اھو |

 ةريصق یا شكو شوک اب لقب وند هوبقتبموکی سم دوخاب هنصق یر لک كنس ەم هدننزو هحرف فشل او)|
 یبهنشر هلو فیعض یسامابتوقهکروشد هیسک لوش هو لضفا (شکآلا) خلا ةاخصواا تالا

 ربصقلا یا شكا لجر لاق :رونندملب راقالاو ینص,,داکنال ناک اذا شک !لحجر لاسقب هلوازمروکه خوب! ||
 قالاي شک لاقی بت انحم نخی بوزاض راكم عوج لمس هم هان همك هزه( شا چالا نیما ||

 مد تا ته ت ت م نس ت م )عج ابهفالخننضاذا ||

۰ 

 ا - س

n maar 

 بس سن ۳۳

 1 بدر زید ش :کلع:هلببضت تاف کو زد ینکیلغ هد ربل رام تا کسر ۱
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 1 و 35 زز متمکرردندازو هایت زن افجر متد
 ]| قالطا یاب و اار سا رت م هک ددی دت واقر یر رم
 || یدیژ» اله هلک اشک ی ایا رخن دبا تیل اتم ھه دنس و رخ اطا ترا یخ م اننا ازا
 | ترضح هب ورا دن ید شیپ کوک ما برم ویلا قب وبع همانا هضکو نواز
 هل شر ترت یافبا ی مک ك فان هدنع نفهو نالوایرادج ندنفرط یو هدلاو كل لوتنر

RA PIRTIR ۳یجوز ال ۱ هک  
 ودل نم نادناخک اکو او نیدبا یت هدنک یس هچ وغ كنلغوا كت هروب دوختاد دنا ین هینک

 5ت ا( آروم ف نم" ولسلا ة شرك ناو ذی هبنک یراتنمالا دن نزورغو
 َ 3 ل اا ق ااا کر د شنت یزارذ هشک ی کیل داموا باک شاکی نا
 1 باغ ساز ون رپ ( سپک )ر دراووصرپهداروذردراغاظ هنر هدنراب هنب وذوتن هلی عف كفاك
 ]| کش انکلان نوع EEE هر ورد ند ن دچا ردن اجا هدتنزو
 که اد کلا هند هنسانعم قوم االمرط 6راه, فدا مو هد و نسخ خت ( دکل )داد رد دن یادش

 فنعو مروا فیسب هما هشدکل ای رد هنسانعع-قهزوا هلغاررم دوخاپ هلعقو هضدین ذیل تا
 حط 2 نرخ اس ایا نا کلات اروبا دک

 لزعتسه همان كلبا رک ار ربات کتی کالم قطر بین یار | ۱
 ]اف اتتان و یو شش و عزت ند هسک واپبسکو حدا 2ک زذا ایفل شذکل اسقپ روڈ وخ ادا ادم |
 || نئاتكوه لاقى زونید هلا ]درست راه او ت یا رضا هم کز یک |
 !قودی و نکس یا |

 | ارو هنفقارظبریشا یا ربط شذکا لالش دت هن سا نغم قلوا ادربخ ندنابنوب نانعنوا ||
 :ولواهنم یو ان كحراش نکآر د هلبس هخبص |
 0 وف س فود يطع اب تر ند اسکر شابک اوردتفاوده هال وا درت |
 ی قم EEN RTE ولیغافوب مطب زو هنج اذاهشب رک | ی E ما بنزوهعبزح ها« د خوم یاب !تشب کل ) تبصا یا رک اک ت ڈھکو |
 | عیادت الف شیرکی لاقب ردهتسانعم كمردش از بوروشوبد یرلقابا نوا ِتباحرب یریغدوضار تارو |
 ِ ۳ لات وا شان شوپ تولز هد تن زو جرحدن(شیرکت)ةوختو توله اوت |
 هدناوبخ نرو وز ط کوش هدنکما هدلشنزو ایضتک(یرکلا او تک لاک (شرکل)عیشنآ اب |
 رم یزید رنا لاقبهلب رابتعاهدعمرشنژتلووو رد هدنلسهدعم هدن سنا نولوا |
 رس هجا دردقم ها زج لج منوی الیپس یا #۹ شرک افدیلا ندو ولاا لدا نمو ناسا |
 ودیا عذ قوبقرهسکر هکر ذوب نلتضا فدو ردیپمل|قاسضم شرکو صا تلاح کنافشا |
 هو ( اتو رک: ی وضع حب یی دردلوط قصص نوعا :تاطروشپا هرا یس هبنکشا| بوی زاب |
 | ناکماهدقدن TESTE IAP FBR TS هدنزاکدید |
 18 E خلل وا خیراشبندراتفاو |
 رکو یعاجل ئا شر کم هل وقتا رونا وا ق الظا دي سنا تعا جاوم دلور اغ ضو هاب هش رکھ لاق |
 ۳ اور ۱ زقيههزوک نا ارت من دشا ومر یراچاددک چیک یونیت تخاطر تا
 | تالولو رز RINE EN :کك نغالنزاهو دکر

 EON هرمي ترضع لا لنج ر الاخ نفر طنز ادیخ نقر هجوما نارادا ؟> ءانیلادعب اطوماپ

 ]| ها قید مد ی ادلشازوا ره شز دش لا هدب هاسنکعا نعب هدنشزک فرز
 0 نرالا ر منشا ائ مشار ڭۈقنررپىۋاد ناخ (شرگل])یدنلوا قالطا نویشرکهنباکش
 | اا لا لشرکاقتهدشاضعم قلو ا یخ اصرکسخ نکی نشا رک ادسکر و ضفناذا عنالاباشبلا نخ
 !نطعا ایا ءار آ رعا لارو ندا اونا ترا تؤ هدشنزو اجلا (ءاشش شرکلا) هدارفنادعف شش

 یرکوبو رنج موها شرک میل نوا قالطا هاب ول بتزویوولنا و
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 | هک جا شومقت لازما قلوا ۳5 LS ۳7 تار فرات 1
 ردهنسان,یلعلاببو !وبهذف اوخلقناادا موقلا حقی لاقي سد هنسانعم كۆك لوک بوجوکن دنر مات (سا

 :ردهنسبانع كم ها دیدش لکا هنوکر ییاهط .هلبنوکس كافو نیضف كفاق (شختلآ)مدهنااذا طنا شیت
 لا ردهتس انعم كلبا عاج قوجو,دیدشلک الا نا ختم وهو لّوالا بابلانم اشف منبع طلا شقق لاق
 | د دتلو شوپابو قمشبر میرم یسراف شفکهکر وند هفخ هلق ییوکش ففو ابنکا پس ال فف |
 | بوکس ترس یدوسنالق هد هوا لح عرسااذ الا شفق لاق ردهننسانعم قغاتصدوس ةلتعرمیو |
 لاسفیز»هتسانعم كلبا مجوقخا نهتسنرو اه رسهضتناذا عرضلاینام شف لاقت کنیم و |

 قمروا :دلیلفو هلکنکو دو طاشتیا شفق 2 لات! رد منسانقم طاشنو ششخجو ةو هنخااذا

 روید هرز رخنالواو خوشخ یاب انتهت (شفقلا) هانا فیس لابواصعلاب هشفق ا ردهتشاتعم |
 تروپکنعلا شفتنا لاقي نياپا كازوپ بوروشوبد ینرلقابا بوریک هنکیلدسوناجرنابیو 0 ی منا ۱
 ,قشنروب یکی کج وب مست تولوا ك چوک دننزو باسجم (القلا)هماوقو ةربمازچ منو صدا هریو |
 زغبصیا 2 هشالفهق : تم و هدشنزو هراس (هشاالقلا) نونید هنس ن اوا شو |

 || ددنداروا ئشلقالا یسبع نادعم نیدجا ندرهال شم ندەدلب رب هدنرابذسا دنا البط کاوه

 1 كفاق ا شلق)ردەدلب رب هدسلانن هیت كفاقن (مشوبلق)رءدلب رز ندنلاعاهطانرغ :هدننزو بولسا ۳

 ۱ لاو هکرید جزا تش ردرایم| مساهدننزو دا شش سس اللاو)هدننزو ر (شلقالا]زذهدلبزر هدهیش زف
 شلاو شود هرز هد رخ (شابعل1)-نولوا هک ندرادنک.لنعالشو لبحم یبورابود تنا |
 ١ فالیطا سا هتان هلاذرو لغم ر دتشا هلوقم تر تخ هکر وسد تی رابتارق باوتاو ءا تالوا

 شججلا) مهلا ذریا سانتا« شا ءاطو هدام ادر ئا اشاتقلا قنا عام لوقت رديتم هباشموب
 ۳۷ ۶ لاب ردهنسانعم .كبلبا« :عمچ ءاسیشا ساق ناسنلوا لک 3 ندارول,ند اروش هلو کس كيم : كفادق

 ِ كنبات aS (هشماق) شاملا عججاذا كوالا الا ناق لا ۹ ۰ ۱

 لوک دو نا تنه یتیم هاو ید منکر تو لنت قیمت ها ۱

 لپ رنک یلفو كفاف (ةشفنقلا) رو شید هنشاپرک د یواو روند هپ یراق ق بد زا شهشرون ی
 هخبوق فرود ێس رد زد راکدیدیکحوف خیس دز و فهم رفرددآ جت لوک ت ندن

 اهچرخد (ةشفقلا) زود هب یراقهجوق وق شع شرو یی ازد قد وب هلیس ينب لعق ما (ةشققىلا) روت دهیاعرق |
SEE REGردهنسانعم كبردکرب) مت رتن هغشترآ و ضبقتاذا  

 تالزق شلواففور کید هفیسک لوش مغزو زغب الع(شفانلا )ایزی فخ اذا,؛یشلا شقق

 اب (قنفتل) يللا اإ ا نالا سشقتلا ىا شخانق لحجر لاقب لوا: قلص تۇااق لابو
 شفنقم لچز لاق ردنایلواهماجا ب زروشسد .همادنان اشرب نالوا | رشا نشا لالتصا هدفساوار

 شوق :لجو لاقبزونید همدآ هحوج ول ددح هدرخل, ملم كخاق(شوفلا)ا اور وةلا بک یا ناب 4

 زدیس ةدلاو كنيرایضح هننع هل ظر ليلا دز هکر تیمش هیبلکلا عننالا ثنا : هلباسه (هشوق) ةن ار یا
 نم [تْناوملا) زد هنری سوا شوا ةدیکرت ردنس هباکح رازآونرچز صونضخ دننمق كوكا درک یا

 کری رم (نآشاق)هونوارطت قاشبرک وند بهت, تالق »دک اکیوهدهنبصا وز ۱

 هلتوص کوک دیعما کتا اوا كقت قفواو ترم ترخان شاف) ردت قة ىې رووا رکا رەش الاغ
 | شک لاد د نسا سوم کلن لکا هلن و کس كلا یخ كفاک (شاکلا)فاکلا قن شفا ری |

 هکرزونیق هر یزوق تکرا لّوش هلبنوکس كنا و ته لفاک-(شدکلا) هلکا !ذاتشلاس لا ناسا یه اش کات

 مسدرد عن شمرعج قران هما 3 3 نالوا هرکصندنزاشیذ هلوا لوق لع لضرکه نخل و اش شمردلوط شا

 دیسو هنغوشاب لتعا بر موقلا کو زولک شابک اوشیابکوشنک | ىج روتاواریغت حس ته وا تک
 ندجا نږد ردیدا | عضوف, شو مه اتو مهدبس یاموقلا شیکوه لا ن رونلواقالطا هنس هد ردو | ۱

 رستم ترس سس بسم
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 | لىفەن .(شببقتا) فود ناکناو هجنوام لک ادا لجرا شکن لا تقی رد ةنلم ازم كلبا لک نارق
 | نو ت ترفلا) یمقت مو تقی : لیا لوهجلاماتب لع بف شن اب نداشتم ضیقتو ضقت ەد نو
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 دیس هرومشم هنر هدنرابدمورهلرینمکتلاطو تاون ك نبه (شطب قا)ردیدآل رز هایم كی

 | *قونلوا باجر و لاب ندنآ هنراددرصم هکر دراز هدلبرپ هدهرو زم هو نجو رکبو :ردالهتم را هل ما هیدقو شا هناخ

 ]کمان هوا یتسهطاتبر زکهدزکد قآالاح ردلمتم نیهبسم قانوقشبنوا دوخاب لیعیللا زویجوایب هرود

 ۱ هنری لاو روند هپ هود ثکرا نوای هدسنزو سودرف (شوعرقلاو):هدسنزو روبنز (شوعرفلا)
 | کاری و هداسف یی هتسنو هدشنزو هحرحد (هشمرْلا) زوندهّتتش نامزبدو یربا هدننزو لدنمس(شفنرقلا) روسد

 ۱ ههتنزوزفعذ خد رفلا) هعجنافا*یننلا شمرقلاقب ردهنسانعم كاما و هدننشا ادا عملا شم رق لات ردهنسانعم

 | قالا نم نامش رقرادلا لقب لود نسا هغلنخخ س انج | شرق هدننزو لیدنق (شبمرقلاو) هدشزو رز (شمرعلاو)
 اردنا لکا یاشره هکر ونید یسک ل وک الوش هد سن ذو نماع (شعرقلا) طالخایا شبمرقو شمرقو
 قب اف ارور نو دھن «دنزو وقف (شوشفلا) زوشید هرا هسک نابل وا لوم أم تعضنورخ بویماز
 لّوالا باتسلانم اشوشق مؤقلا شق لاقب رد هنسا شعم قوا لاش وخ بولکهشپ رب یرادوجو هرکصندقدلوآ
 | انمهنم لک ادا لج را نشف لاقي زدهنشتانعغم كل عا لک ۱ تولا ندآروت ندازوش هدهرفسو لا هلادعب اول ص اذا
 لجزلا شق لافي رد هنسانغم قخردلاقبورود ةکعایماعط یک دن بوک نده ره هتک ۽ مشجادکو اتههو

 قعاص راتربت یراوطو هعجاذا *وشلا شق لاق ردهنسانمم كمردکرب و ناونطا لیع ام هیلعردقامفلا ذا
re۱ رادهتسانعم كدردیکب و زافبالا یهنسن یسهلوقم قشالب ورکو والخ عرساادا ةقانلا شقلاق  

 شف ڵاقىردەنساسنعم كاع روب کی شب وروبكمدآ لوزپسونو زو انتخب جم هدنهکح تا لا شق

 قږاقزف كنا شکر ند هقدضو لاوئسدوخا نشننیراقدنآ هککیدن روبسكقلخو لورې اب ا زا
 ج روف واو هقدضلارتسک لک اوا لالا ىلع ساسنا هیقلنام لک اذا لحجر لا شقلاقب ردهنسانعع كنا لكا
 اوف طنا ا3 مولا شف کاسب ردهنساانحم نمک توج وک هلتعرش قلخو سدا ذا تانلا شق لاسقب ردهنسانعم

 [[شجتفتلا )روند هبهغوخ هل و یرباو کل قد ږونښد هنحاغآ امزخرتکو نماریهشیا هلبصف كفاق | "شفنا) اولفعف
 | شاتقنالا0 اتمهو ننه نیم لکااذا لج زا شف لات نم تولآ نداروت نداروشیخدوت
 ۱ ایت یار وقلا شن الاجار نسا تلم نکن وچ لک دلت اش ىو هدتتنزولاففا

 ۱ اف بوبملیو هکر وی هزبفهجوجب كنوکح سهجو رونیدهنسب نواب نالوا یشید لوق لع هوه هل رنک فاق
 ۱ | کت فلک هوس ط شغل طق زدن كمب و فیش هاتسفنخ و شل ةرغنضلا یا ةشفةبص لاق

 | بیوصن غاوا اتهلافوضو هتطخت یت دنس نلاک دفوصحراش رود هبیتسوپنالب هلغلوازمارهشبا
 || هسهلوفم یتروشودو یتنولو نالن ریدلاق ندرب هدسننزو بارغ (شاتشفلاو) هدننزوربما (شبشقلا) ردشلیا
 ۱ در فخ نالوا نهاتط هلکنروس یو نو ؛یسود  نکددوب كنس نالن: شیشقو هتساتعع هطاقل روشد

 ات نا ته a نر ی

 را

 e سس سن

 3: | لعافرسا (ناششغشفملا) طئرت هباذا لیرلباءانهلا شقشق لاقبدهنسانعم ققلاناتص ندهضراع ینهلوقن ۱

 ا ا ی ی ای

 ۱ كچاهدلج توصوهو هبا شبشق تعم“ لوقت ر دیاروہظ ندنرانالب لرکنآ هجوف هکرو رس
 ۱ هنا كبره (ساشفالا) رديمما كنبتدج "یکلاسلا لع نبدجع نبع ندمالعا شبشق
 | قوچ ینلقازوق ؛لربربو هنمآباذا یردجآ نم لزا شقا لانفب ردهتساتنمم قل اغاتسم ندهضزاع یس لرقم
 | یتسوقم نابچو زوباو كچ دوب هدننزو لزززت (شفشقتلا) اهسنب زکاذا دالبلاتشقا لاف ردهنسانعمقلوا
 | كحوزوب وا هدننزو هرز هدننزوهلرزب(منعبنملا)ینمآاذا یزدطا مشعشقت لاش ردهنس انمقلواونا ندکآهتنخ

 1 f یکی دلانا هلازا نص زج زوزانارطق روئلواقاللشطا هضالخ | هروس هلبا نورفاک دروس ند ەبنآرقروتس هلبسهش
 ِ تروس یا نب نیت نر قلونتردشفاو قالطا نوح رلکدانا هلازا خزانا هلرشو قامت ناب ولقزهروشول

 3 | شعر (شععلا) ترا ءاسنهلا مش شفششباک نان مت ءا لرشلاو قاتضنلانم نال رمل ا ئا صالخغالاو نرفاکلا

 ۱ كعوجوكحاغآ هسکر وهعجاذا لاثلا باسلانم اشف *شلا شەق لاته ردهنسانعم كمرذكر هدشزو

 ګد هتشةخ دوه شعفو هبلاهفطعادا ةبشخلا سر شعف لاشردهنسانعملک | یرفوط هنسدنک ز نشان

 هریشو ءانبلا شەق لاسف ردهنسانعم قغ یتسهوقماشب شعقو ردشوعق یجب راردبا بوکر ناوسن یا
 هدننزو ءارجت (ءاشحلا )روشد ههود نوغوب یسهدوکو زودندهمدآبفیفخ هدننزولورخ (شومفلا) هدهازا

 هحرحد (ةشوعَقلا اياز دعفاز تنا ًاذا ءاشعف هفان لاش روشید هتقان نالوارردلاق یرفوبیشاب نکدرون

 | قفل توکو ح اشهدشنزو حرحدت (شوعقتلا) هعرسصاذا انالفسوع لاش ردهنشانعم قفل بۇلاحەرب هدننزو ۱

 اعم



% 
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 هنع .یلقنااذا هنغ شیفت لاعبا ردهنبسانعم كود هلی زو فعض ندهنسنر وار اللعاب هلع دالدا: ې شلل
 نشلق اوم ندهنساشعم شلق هدهیفارع تغل هلنوکس كن هزمهو نیمه كفاق (ساملآنفاقلال- | لیلی
 نرونیدهتشابتارکد هدینزورفعج «شلينلا) ردنا ممر هدنناونع هشالق هکلببویلیا ناب + دن هداب ۱

 تببلا شا ردقحهلوا :نیابسا ترم ترخ هکنونتخید هنعاتموا هلیعتف کابو كفاق (سوشب رقلا) هنسسان 1

 هنشلفال یا الما عماوه نرظن الف منشتق ال لوقت رد هنسانعم كليا شیتفت لبا هن مھم ی اح (ساصتالا)هتیبانعم
 هلیوکس كنارو یه كفا (شرقلا) ردن دزدان هکر دیر داوم نالوادراو قرهاوا ی تدون ندنبانلایعتقا هدام وب
 بو ردکر هنسن ندازو نداروشو هعطقا دال والاویاثلا بابلا نها شرق ءےښلا سرق كان دنا و,

 هدکنج و صعب یا دضفل من مضو اانمهوامهنم هعمج اذا ۶لا شرق لاق ردهنسانچم كلبا قاطاو ت

 ون حامی را رهنما قریشو شو شرف نو هنیرپیرب یراقارنم بوشراق نبی
 نهنانکنیضنیرا ردب هکر دیعسا كن هلببق فو رعما هایم هيف رغصم شیر ) نعمب لعاب وا
 فارطانوحما تراحت هدن دنچراضعب ردشعلوا فالتخا هیدن هنجس تعا زدرضم نبساییلا ن هکر روم جز

 ال واف الّوا و شلاذخ | رد يمس ننس یرلقدلواردباعس هجپ اعح هدنعموم بو دا انشا عام قناص نوجنابسک

 نان نکیارروتوإپوظرد بونرو ةنسوماج نا ت نیو لوق ىلج ندذوخأم ناسا ماسکو

 زوابتباغی ضن موقزمدوخ اب یدناواذخاروک اذه قفل ندروب نم ظل برد عجن نعي ربنا شفت بودوکم |

 دوخاب یدنلواذخ !ندنآروب زمبقل هلی رلعد دیدشیا ش شالو هر اکہ دک د لکه نیوق هل داش نوکربهلخلوا دیدنشو

 دلسق» دوخان یدنلو| قالطا شب رقهدهنلتستهدب تؤ ؟یدلپ|مجب قلخ یدیاروناوا قالطا یش اق رق هبالک نیصق

 ةروکرکو ی رلیدلو انا ةموقرم بقا ندیزاقهو را لامآیابضق بودی شرفت نچاوح ,كساناعادییلخ هروبنم |

 نادکلیا عقد نجابتجا كقلخ بیویلبا لزمیمآژرم هکددفوخأم ندشرفت نالواهنسیاسیم هنن ندرومآسئادم
 یدل نشب رقدوخ اب اب دنلوا دیم لا یش 1 ! رقنالوایرغصم كنيروناجایرد یرلکد دشرف دوخان ردنزابع

 تمدق هدکد تک توک ینو هزاخراب ندنراچ هلغلوا هنیکر,یبحاص ةزاخزابروب رمرلیدنلواددیجمت هایم رغ نیا |

 یی رقو هلف كنارو: یتض كفاق رؤ ند ۍشرق مدننبسن لب قو یدیارارید شبا یقربع تج رخو شب یقزبع
E(شرقلا) ددشیا' شد رف لجج لاقیرډ هنیمانعم دیدن ةدنیزو ما (شیرقلا) هلیحصیضت  

 لدرخ (سورملا)_ ژردبافوسخر روناجمیج نالوا هدایرد ندنآ هک روتنید هنی نوناجاپردسنچرب كفاف
 لیفطروتتید دیسک قواقلاط هلی مسسک فاق .(ساورقلا )رون د هیدن شهلا عج ندادوپ نداروش هدسنزو
 نم ریو .یبضلا طوخ نی شاو رقو سر ظعلایا اورق لجنر لاسقپ روند همدآ یلشاب ویو. هنسانجم
 هک:ردیغد راب شاب لوش هعضابو هاوا هییش هپهعضا هک رو RE شان لوش (ةشزاقلا) ردا راش یسیعلا شاورق

 ردوي رقر هدر نبا هرینجب هل هینپ ر غصه (فیشی زقلا) هیمانالیس نکآ بودی ازوپ طظ ناق بو دبا قشفاو تیرد
 ارد هب رقرب هدنسا-ضق طساو هن (شیب رقوبا )ردرپترب هدنبار طساو ,(شب رقرهن) روساوا لصاحاما العاهدیآ

۱ 
1 ۳ 

a 

 تشرق لابقب رد هنسانع قمراب, هلیمچو نمامنافو بوریق یکیکییبمراب شابو هفعقوو هبیساذاهب شرفالاقب
 لاقی ردهنسیاتعف قمر عنف هنیرب یرب هاسام) اهتسف ةن ا( قتلا ےن لو ASAE نشلا

 4 دج ( تن انساك یا ھات خا شر رم وهلا قن ردهننانعم تناستک او ..یرغاو شش رخ اذا مقا نیپ شرق

 هش رقم نسي لاقت قرول وا ع هیازآرب سان یشن اوج هدمات !لوانوگاتناعتساو نواعب اور ءز لود دت هدننزو ۱

 سیو ِندرلنیاارنانو رادرمو هورکمو اوعتمگ اذاموقلا سرقت لاقن ندهئسانعم عمجت هد زو لعفت (شٌرفنلا) لیا

 قلطوق توش رتکه تیر یر زالقار زم هدنساسنا نا كنج قشراق هدننزو لعافتیترافتلا )الو اف ال وا هدخاادا یشلا

 بفصو هراقار نم نشی رک ه نیر یر هدکنج (شراوملا ) برطایف تلخادناذا,حامرلا تشراسمت لاقیردهنسانعم
 هدنلالخ كنج, یجدوب هدشنزو لاتعتفا (شارتقالا) ضعت نلعاهنضعب لخادشمیا شراوقخامر لاشرولوا

 ےک | امن لغان عنوان عامر نلا تشزقا لالش ردهنسانعم ق ةوط بوته هننرب یرراقدزم

 | ضعبلادنعو .یدنلوا هيم نوح راقدلوا مقج نعي شرقتع بولکه فی رش مرج هرکضزدقدلوا هب

 ردهنیٌناطم كلی ارکذ نسب وانمى وديا تناغۋ نغ هدا , نی د ددوخانک اضیمدآرب هل رسک ك هرم (شارقالا)ل|

 سرت 7 لاقب رد هتسانع» قلا ل وا لوایهنسنر و رومالا سنادمنغ "رنماذادیزسرفت لا ندهنسانعم قص ۱

 و | شیفت لاش رد هنسابنعم كتا یفازکو فال عیب شعب كلا اعد ا هنن ل طابو هدو 4 هدتنزو لعفت (شبفلا)

gaan 
 س

۰۰ 



 ام یوا تی کن سل شتها لای دلمه تس هنس انعم كالوس هسرولک هنهنلد بودیاناسل طسب و
 ولی هدد شد كيش ىح ناف( شفنا )ةبصتغا | ذا لام ا شرتفآ لاقت نادل فة ش4 ة نسا زعم كيا بصغ
 اس نرو عدم هيفامجرخا اذا لوالا بلا نماشفبطول شف نزد هتان یه تجلی ت دنا
 زيذو ذجرمسباهباخ اذا ةقانلا شف لاق د هنس انعم قغاصدوس كب اجكياجو اشنا ذالجزلا شف لاقب
 نی شبوه لا ای هلن كليا قلیوفو ون ەنشى كنا زون وب یک ياب قه
 یوه لاپ ندهشمانعم قرد شارا وا هنس نف و تک ولر وغوا ق راسو

 e نخور دش یراکدی وب یک قوس یا شل نان شوم آ قرمز فو
 فا یاو ار قو جغم یا فلا ی اپل کر لاقیرددشف دز ولید هززب ینیدروط بولی ا
 رسم شفهیلعوءاج لاشفی ندیمجج شاه رود هبابعو ملک کو نا ابالوا یی
 یو علت اسب رخ زودی هکر اف ینخدوب هو روبج (یتوشنل

 1 یا و شهرستانها اوباش نیولن
 ۳ کر عابر الج یا ورت مال فی وتید ەنێراق اول نکا دا شوم اتلاف ازاوآ
 ۱ رعد میم هب تاک ذا قوشما لاش ون هب یزافنالارتچلب ارۇۇ توا

 اجب وا هیسک ندیاراضک ها هدوهیو لب بمال گرا
 اروع لوش « و مانی (یتانیهادوتید هی لاو قبه بو ها خوب ایا لاغ ؛ش لت

 یو نم هر ف نان لیمو وارق بج چ رنک
 ن رز جیم وب یورو جوجه وی دما
 بوی نالی زا طارخاو هیر تی نا لززا هش لاغر ودهن ان" قوا یا لا فید

 هایم لیپ ریت بوجاصزشافرشاف نک دیا لو و .بنگلاق طرفااذانالف شفشف ||

 انا ویلا شی لاتر ب ماحس یی برای عفو ا |
 رم شغف هضیبلا شيقف لافب ردهتسانعم قشافوا بوربق هلباولا اه و ا

 TEDE دز نشت دبلیاهرمنکواتمضفادآ ||
 3 و رس نه سلنق لاق رد بام نلوا باتت تنو دزد
 و بو وجود /

 اقا

 ۱ ی چسب مه ِ
 ۳ اا یدیازدپا دوجنو ضرع هبننییوفچ قردلواشوپ باشة عقد هة هنس |[

 شید ارث (نوشبخ) نمضومر هد وا (وشام)ذ هبزفرب هد دف ناس( ناشف
 ۷ فعض هدننزو مموعد (هشوشیفلا) روئید هنشاب لر لک دهلییوکس :لرلایو یخ ||

YEA ۱۱مو سو یو (شایملاو) 1  
 قوجا له رطرمصخت هادنضوضعب لاتقو كنحو ,هرخافاذا اش ایفو هشفافم

 ۱ اور کریک کد تھک بنا ین

 شفا



 اعش خیس ل و و های

 :یسنچ عج یا قالطا ویلا تزفم بوی عاق وند هزاوربهدیسزاف
 شنا یهو لغقلامشارف ترسکنا لاق .رونلوارعت قامط زونلوا قالطا هو دیاک لنت
 نوش ور کراس بوم را اتو

 ون لیزاکتیم ندلکي ناو قالطا هرمش : نرخ الا
 رد وب دیو آر شا هل لار ی یخ وا

 لوش هد شنو باس (شارفلا) ردیدآ عضومرپ (نفنارف) ردیذآ هلو هددادفب (مننارف ب
 هرلقجرابق ناللق هدنرزوا ناینلانبارفو هوا شلاق بوب روق هرزواریرکصن اکو کر نو
 یا هدننلآ نسل هايس هی هیت تاشارفو هيلع قبب نینلا تیم اوهو دیا نازانی

 بو çote وحی TEPER بد
 ۱ اونو خارق درک یدب لغو هد را ته نزف و

 تایم یار تر ی ی 7
 < ۳ دو ازم ترمه ۴ ام اجر ۵ لایت ۷ :

 1 تلفن لس شون او در ون( رتا ہدازڈزک نکن شفا 2
Eهنیرزواسمقوا و راد ال كد ڈو د مزه یو هل  | 

 | نوشههسیت نوا هن( زی ۱) فلا: رزاق اسلا هنرف لا ر زی
 زنم سمت رج ت در نا ار رز روس هم لب 1

 ۱ نما نو رس علوم نیکو اختاه تدمر یوا: دزو ترفعل(یتزل)تعتهانو
 ]| تزور نفخ یلوفت )ماسال رغم لب اش زود یدک رآ ىو کا او ملا ۱
 || فرفراذازلاسملا سفت لایقم روس چەم قعاییرضوط هه لوا ینزانق نوکرباهرزوا هنینفو ¦ اه ۱

 :ینازاو تالو ذ!نرضلا تف لاترد منام ك کچ هل نیت هب تنر لافان ی
 ]دکور خط ازآن نزاع نیکو مر یواش ذلا
 ۱ سکرو با زانیار ۳ ۱



E ۱رشا  
SEEهرس ید دهن  

 ۲۱ اف( بورم ی ا وكس یخو قف كاف ( نجلا دلال یدت ETE 9 ا داوو و یتا یو بدا یداد نمایافهنلق لاشیردم ]1
f۶ تبفزاو هشسهاذآ نوا رال ر ارفف لا ن رودان  îنل رخل  

 ES 9۳۳۹ اغ رود دبات هل نینک ت مو یا( شیخ الا هچسواذا ||
 ۱ لب فن هو نیا لات وند ههاک نالوا
 || ودعوض 2 عازم ید یا شیخ لضاهرزو اب رافروم بش ييدلبا

 تا راز خوی نادا هدننزوا ءارصص (ءانسملآ |
 لیخیا شحاخ یعنی اب طی یر ال

| ER 

 ie o a SHI داش یاش ام
 لا اا ی سف لر سات ون نخ هم

 ی اش لس نارتو ار را نلبوسشیث 0

 1 ورم یر هی وند هم نادلنو قجلاتب شدفو
 داود ۴ اش ازز اشف سلا شرف لاقت رخ خال لرد دونا نەنش دود نو بلاک

 ۱7۳ ی
 3 ةه یکه ا اقو ولو رند
 وا قالطا نیمی دی غوط ەن وبر ءرافار وللا

 Ok الطبال قوج ین ماو یا شرفبانض
NINNو ام : ام لاغب  

 وا قطب رجلا میر یو الاخ لا ولو یالطاهف
 بش تر یخ ی شی نم و موش
 وبه رول خال ناو نوبت وب ابو ابا انهما

 O EER TEEN دی عن منا یا ملا نم
 1 f الاقبژونقوط ابیولپ ناخ دریو یر هک امجنلوا ساو كباراز رالندهحودن تاشفلصوب
 ]| كاقبو تنکی ام روال یخ نا قام وہ تالعو رورو نالب ۇلاق حاس ایا
 1 نشه تیاری نجوم عام اسلع شرفو بکر الجز شیزف
 | ت انتو من راته لع هنیزق لری رات ت: هج یی اھا
 : هتک ته دم سست ها کھا اویا او ایی



 | ميلف يا شدضو شبخا لیل لانسفپ دونی هب کوک از فک هاو ناک یاو ورن نیا ۴
 ۷8 3 یو ردهسکزر تدنلق ها هليو نع ك نبق | ناتنخوپا) زدیم! لجو دزو ناکا ناقبقرا |

 ۱ لىم تیپ ما دق ندشپ یق روا هک دوب دود بی
 | مزههدفناط ایا بالک ن یصق نالوا :شییقآ چ نوکر یدیاهدنطبض یدنسکب واتس لو یلوتم هند |
 | نیک نا هدنالخ یکتسل هنشآ هلی شوخزمنیک رکیوقرم رو لولط یصق بوناوا بارش

 | یدنک ی حاتم هزکصندیک لبا قش یت ی هل داعم تر ات ۱
 ۱ | یدلوا لا هلو تا هبهکت مدخ هلهجولو پویا ل ارا هی هک لانچ سالا انج یلعو ملت را تلا دز قوا

 | ندهسک مان یک + نالوا ,لثلا برمط لادن هوا فقاو هو زف تیفیکبولوا راسیشوهنابشیغ باد
 ۱ شهلا )ولید هنشه تاج اغا ع ینرهدننزو نیر (سرخب۱) یدلوادزنا نرو نم لثم هدنفح هلغلواراتف ۳ دیز ۱

 | تنابیخ بار اطا یف اخ تاالوهدنربهس دوخاب تا تنایخ لیا هنامفانم دیسکرب هيد دشن كنبشو یقه كنزغ ۱
 | هلرهظاوا مضنلا هطخمم مل اذا لوالا باجل|نم ایت غ هشغ لاقپردشناخ نخ یم هدکنسبکی کا زد تاتو كلبا
 | رشلامظعو «سسلا اتع وان قند یمن نالوا می یصزخو ؛رش دولوا تفص "شخوآ ران الخ
 | لاب ردهنسابنعم شف هدننز لیعفت (شپشغتل) هرښلا مظع یا. شغل جم لاقب ود شایا هنا یر دین
 هتلالدو نین ن ههفسالاقن روئد دینابخهژزو ادوگذم هچو رهن ی سنسیک ان | ah خویش

 لا دقحو لغ یا شخ هبلقف لافیرونوا یالسطا هه کو دغ نالوار هم هدنلقو خم مد
 لخر لا وولک نوشغ ییجیروئینهزاکم قالی تناسیچ بالا معنا دل

 رغیا شوش نبا لاضب روند هثبشنابیلوا صناخ (سوشغل) ردیع دافور هم مشو رب شق
 دوشم دک يا شیشضرزوم خر ضرر نط یک ایک ن فا هن 1

 لوقت رونلوالطاهیدی دوخاب هنفو غی دناب شنوکل وف لع باستشو هل هلو ۍږنک نی (نستخآ]
 مش رفماو هنلو كنتماط یک لب رم مک ك یخ شاش والیلوا مثلا ناروغ دنعو ھل چ یان

 لوف لع هج آو اهر هلن لایا شاش دج لاج لا .توجبدلو شوشخب های وبوا یالطا |
 شابشعلا) ی رمرتغوا وا لیلة یا شاش غ بربث لاسقب ننه ناسیلوا و بی دوخ ۶ |

 کن وهج اغ هلي كم( شاغملا) شل ادا هتجاحنع هتش غا لوقت ردهسانعم ۾ د اه سکه ح
 نت ام موقلاءاجلابشن روند هبسک الو هرژوا تردابمغلجا صراط رخ ام راد

 اردنیانعه تن لوبف یه تد نالوا رم تنایخكنمسکر هدنزو لاا شاش الا) هل نإ امانت ریضال
 لما نانا ناار دق راما ت ناب رخ نوسی ریا عع عین نا ها لاسقت
 قلو مظمو كلب ملظم هدتننزو هجر (ةشرطغلا) شغل هن ظوا هعبتسا دض د شغح هنسانعم

 دین یک ست رنا یاوه شربظغفر دز سم لک شب ای
 ۶ (شططغلا) یماعفاذآهمع سرطخت ناسعب رد هنس انعم تالکندزمروک عن

: E REVE I Eee نعم/یتلواول 
 ااش ةو ایطُ نالف ایر ناس یوم تیت کاور وک وک دخ
 طا لاپ ردمنساس نلوازک رفههک ندوب ملی سینک زنه ښا شط الا لیکو ان 0
 قوا لاغر شزوک نیت (شبطف] )همان یا لیلا من شطغا لانفب ادد تنا ته قفل
 كوپ هل لول هکر وښو اق الط هاب لوش هدنبزوم رجب اعضا نم یا نخ قلاب

 دهن لوتروا شاب (شیتم) هل تا تاک, ءاشطغ الف لا قن یلو| یرلتمالع نچ هلو تغسو وب |
 لوفت رد لازا باط ی شطف کردن تو EOE E هو زا
 ,سدلنعتص هنسانعم كلبا هتیهت یھب رطو هجو كمالک و یأروب دوخاب كشباررو اهجوو ات ل خف ی اتش طظ ق |
 | لاقب ودهنسانعم كلبا لفاغ هدننزو لعافت sp مالکسلاو تی اول. هجو لایه یا ل نشط غ لوفت
 هنیع تشطذت لاق رد ونشا نعم قفلنامطیزوک كمدآرب ءدننزو لعفت(یتطفتلا) لداغناذا نع نط اوب
 لیلکلایا شط ۶ لچر لابقزوسنید همدآ 7 ناو مغان یا خباز سا (شیلعملا) تمالناوآ
 | یندوا یزسد روت الطا لاو فاج ول شو لغو شرک اش او
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 طیننزو وچ مقنکتعلا )ردیقما للجرهدنیزو ربنع ملفنع)هنشنو هيلا ى رو o ا
 خونه لانلعیب هلو اناعا تالابنو لیمالص ,هتتنلاح لاملتنب ز هلبارتنبز صعب و كمتزوتپ وند هیسکلوش

Aتویتر ندرب هدننزو منجر خذ (ةشکتملآ)ندیسسا لجراون شکتعو مپ  
 لاک بولب ر اصن یز جاص هدنزو یرحالن (شکیعتلا) جاهاذا بشعلا شکیع لالی د هنسانعم قمقچ
 هگو دن هدنظفل هضم هینتفل یلدا لب خف كم سوم )شکعت نسل (ننکنعت تی ردهنسانفب

 ۱ در شبع قلا لا فر ولوا فدارم هليا هشبعم هکر ونید ةا ننه تمنوا دانا نوه*بذلوا

 | ناک تبار و مو تاهو ملي مرو تبد بش نیلنکولب ید هایسنودنکر رولوامس هاو نیننلوارک بت که ٌردرادصم

 ۱ 9 رک ren ITE ينالوا یشامیانو بغا توکیو رو هان

 ذوخ ام ندنس ها مرا یدلب تر دبس :هرزواهجوو وخل وا حاردا هزپهزدءطتزو لجان هلغلوا
 و ارد هه لخوا لئاعف شپاعم نالوایعجب غلو هلبف زو پدر هیلصا یی ةلغلوا |

 ۱ دة شبع هلن یاعت هلوقف كنضلا ةش حل او یهتنارایذلبا تأرق هلسهجووب جرعاو دملا
 ۱ E SERS هدانتهخ .ساعمو زدلعافرمسا ندروکذ ذم شبع مشاعل

 | زل ا نتداغ ی دنا ذو رضا شیاعنی ن جنر دبصز دن وانما شیامو ةتسخب هلال یا شیاع لخبر لاسقب ||
 | تداطعسنا ن: شیاعو دز هباع رد سدا هل 4« کرد ذوخ اب ندسوبعوب ضعبلادنعرو شلوارک د انہی رق
 | قالطا نوینداعژ اسو یشداغلا نزح نت قعهصاکردتعا چرب ها متن كلام نب شباعونیو وردشان تند تاور

 نیک كنیع (شبع)ردرل حح شایع نب زوعسمن مهاراو ماش ن, یعنی دمو ساپ دلا شایع
 | شبعو ادعس نيرا اىب هبلعث نشعو ردندنلاحو یبسن كنس هل قهعاضق دیسا ی شیعو. مارخن .نسع

 | هسچزاروماوار ع ها وسنو لاجر (هشناع) ادندنرابسن یر هلببفنافطف هوالخ نب شبعو اه نهرو نت دیض نت
 عن هانز ردفآضماک (هنناع اعرتبعقاوهدنب نق هتندم هکر دذسکر تفقاو نب راغ نبشداعندلاجیر :

 ڭناكاذ| شغلها .كاقىرروئىد هک نالوا زالوا کج هنکر دق تب هد تی اتك نیسیدنک ١ APE شنعتلا) ۱

 يدل ا هنمو حراشلالاق هرخنآ ف ضابیاهطلا ۱ ملط مظاوا هنف هیمن نیهادا جانات ابان اشیعلیللا شغف || ۱

 شیغ نعم ليللا شدغا لاق ردهنسانعم شبع هلب شک ك وزمه /سابعالا) شيب رععلا لص مالسلایلعهتا || .
 ۱ ع داخ شنای ا شیاغ لر لقب رونلوا قالطاهراکمود أي اق نالواردیاذغدخو كرو هزاب ود هللاناگاد (شدافلا
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 || اي2 كبو شېو شامى شو بخ ىااشېم تلک لوقتروناوا قالا هک هب یدایامومو ||
 || شاع لاقی هتسانغم كمنکو كلريدردراردصم هدتنزو هخونعش ,هشوشبعو هلیرسک كنیغ ‹ هنيو :هلبتف
 ۱ لیبفت شیوا وسک تنهزمه(تشاعالا ةویحاذراصا ذاشوشعو ةشیعو ةشِعمواشبعمو اشاعمو اشبع شبع
 ]| كف كيك( ةشبعلا) هایح اد هلعحناذا هشیعو كان هللا هشاصا ل اع ندهنساسنعم لهردنکنو كمل ریه هدننزو

 1 نامعنلایادوخاب 'تفاضلا ند زس :ایعوناردنداعسا هدشنزودا دش( ًانع)ردرابوسنمهرانآنث دتعاجناتلوا

 || سنوتنشآ ًایعو هللا دبعن شمبیعو سم ییا نیش ایعو ردرلهباصصر و بانی ایعو !هعن نیا نبش ابو
 ۱ او نس ایعو لەم یا ن هللادبع نب سابع یرکشپلا هللا دبعنبشآ ایعو نانسییا نبشایعو

 ۱ نب لع دیو ا ایع ءانبارعو گو نسحورکبوباو ورج نیش ایعو لضفلا نش ایعو ديلولا نب شيعو ٠ يتابتقلا
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 - | ةە دنتزو لعفت (شنغتلا) رد طل یززهنهسن شمافهداروب مشاغیا شباغوهلاقیروناو !قالطا هراکفسو لاطو
 ۱ بیوه دو اهلظاذا ان الف شبغت لافیرد هنسانهمللبااع دا یوع د نح انو لطاب ند هکر لوق لغ ك لپا

 س a ج

 ۱ نوک هشن اب كج راش دیس اینست ینو انو سعد هک رد هلوکس تانابو یف ك نیغ( رعلا) نولوایواو

 | تایحرادسزوناوا یفالطآ همامطو  ةابغ-یا شبغ هلل اقروا طخ ان یتاب هکر ون هلی رضوی نا

 0 ۱ ee را تلانکرولواریقت تردد نیز هوا ءاليا

 ت ۳۹ ی

 ۱ ی برق هدنماطق یزاخحهدننزو ناس (تاشع) نولک هد هنامطیضر دن اشنم كنلتف شاع نم م طض ۱

 | نالوا هدنرفنآ كز هخكه دننزو هفرغ (ةشیعلاوا هلنبعف (شخل]) هجا نیغلا لس لمف شعلا ننتغلبم ||
 7 لالا هیشیاهشدغل او شغلاق انجرخ لوقت یک باننیماوببسرولکابغا یجرواوا هقفوپهکرنیدهفلوکارق

 و لاتقب رد هنسانهملاق لوک رق خب هقفوب كنب رخآ دوخاب لقب ندیم ر ولو اردصم شبغو هرخآهلظوا
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 | لاترد تما گاز دک اتم از ورک تشکج ناب زده قماوالخرواو ماع لخوا |
 نولوا سابق فالخت لو نکع علما مامان وکم انوا فک کع ناو مسوجاذا لا شکع
 زا تالک] تشکع لاگت غهنیتاضغم كمر موج بو دناوترشوآ دقارط رنو نامضالکناوکیشکعو
 | ةشاکعلاو) هدننزونامر (شاکملا) هقانو دشاذاانالفشکع لاسی دهنسانعم خب یک یدآروا هبتطاحااذا
 ماندمط مد هي دان هدنننو ناعرثیاکعو روند هنب وا ككحم روا دوخاب هنککر نا لوقیلع هکحروا هدر نرو هل را

 قم زا هو نیش نه لوش نناکعو هبط جوز نا ینافارخ نموا ردآل بجز لا هیچ |
 دشاکعو یونغل مشاکع ردندیماسا رواج هلففخاو هدننزو هناعز هشاکعو ,زولبعاط هفا رظا هرکصنادقدمج
 لزوم اصف كمن کاتا من زو لیفت :شیکعتلا: ندراهباصصرولدنبقباش i فاس هک نصح ن ةشاکعو روث

 | هویشدآهاب یژاقهزواصا مرا ندنتالآی فج ابف كفاكر كنبع ( دنکوخلا) ,جترکباذ وبا شكع
 | وآنا نوید هلا تج هدننزو رونس سولغا: ,ردندلاجرءاعساهدننزوریبز (شېکع) هدننزو دا دش (شاکع
 هیسک,تالوا نمل خو فیلخو زد ھار ونا نیرو ودندآ كحو روا هتسابعم بئدروناد هدروفو هنینانعم

 ماشو شلو ټک هر وره لک دن رع مالکو زر هنا لدعم تقخوضرح کردقتتم ند نغفل شلعوبو دوشد ۱
 بو ین دوزی هتف ما ۱) رذقوب هلک نمط یال نیش اا یتا ندنر هک الشاو
 لاساذ| از پانبلا نم اشعهلیع تشع: لاقب روئلوارنعتولناغلربش هزوکل واهکر دهنسانعم قاو!فیعض یؤرو
 هتسحوا مجفاذا مالکلاهیفشع لاقي لدن كلب ار د رب ابزوس, !هیسکوب رو یصبلا فعضعم تاقوالارک یفاهچمد

 شاخ هدننزو شن ,مشملا) هبلاتاتاذا نه نا یی لام ردهنسانعم كل نیر یناجو بج واول

 هیرضاذا لّوالا باسلا نم اشعهشع لاقب ود هتسانغم قمرواهیسکرب دصفریغنفو ,یدناوارکذ هک
 «ماشتزو لبعفت (یبنعآ):قفاوما قلل شچ ما و لاتقا نون, هشت نالوا وبا هیهننمآرپو دما

 روعصع :(لونملا]همیج هیلا باتلاذا ید یلا هللا شعل افت رادهبیسابتعم كلا لاسو عاص ل اک

 دیو هر لوف وا شلاق نوا یسهک ب وناوالک| یسپآنموا هک وند نم اص موز وا لوش هو |
 شیت لاقي رد مأساة السا لفاغت ندتسن زر هدنزو لعفت (شیعتلا) هيلعام ضعب لک ادق دوعن یا سوّشع
 نازی لازا یا الت هل هشمهآ ياقنردنوصل باشن یلانن هکر د هنس اتم قلق لازا نعله بچ ندزوکو لفاغت اذاهنع
 (ساعتسالا) لفافتاخا هنج ساعت قاق رزق زد وا اتم هشت هدننزو لعافن ,(شماعتلا) . هنیعشع
 لوق لع.لافرشهدننزو نق نیا .هقمعسا یا هشعتسا لاش ردهنساعم كما دع ق جنا یبهسکرب

 بلآ یضیقنلاوا نانناعشلاوهو اید زرابص لاش: روى همادآ هچوق شب رو بوشیروب يران رد

J)لّوالاپابلا نماشتعدوملا شنع لاصق ردهنیساننعم لک هنسنرب هلبنوکمس كونو یخ ك نیغ :(شنعلا  
 انستا ه رفتساو هجا ادال الف شنغ لا رو هنس انعم كلبا جامزا ےورجاقندنر باروز قك ربو هفطعاذا
 _ روفصف (شوشنفلا) اهدرظوامقاساذاغن الا شنه لقب دش اعم کلا درطبو روس نو نونوا یوچا

 .شنعالا و سیا شوشنعدلام لاق لاَم ردهتسانعم هلو لام هين ىا سوشنع هلام لاقت a هنس هشلام هدننزو

 نون ایم نو لجژفس (عنششتهلا مناصا تس هلیا شنعالجر لاش رونیدهمدآ لقمر یه دننزوشعا
 نولوا فصو" "هندزکن وزوا (دفونعلا) رنهشنشنع ینومروشدافناو دندا اکو دالاحو تسچو زونید د همدآ

 یاشاونع قا ان روت هنهقات دنلبالابو كاسب هل سک ك نبع (شاونلا) 2 لب وطیاهشونع«قنع لا
 ههصحلت خەخ لتاقب نمونهو شانعوهلاقب روده رلد نالوا ب راحو لت اقم 2 لند هدنب :زوباک (شانعلا) :اعسلا ی هلی وط
 (شانتعال | هقناعاذا هشذاعلا فرد هنیماتعم قشر هتنوسكس ربیرب هکر دفدازمف هدننزو هملاعم [مشناعلا)

 اچ همدا و همدار و لانقلا ف هقنتعا ادا هتننتعا لاقت ندهنسانعمیلزاصتنویب لمصح هیاباکنه كن .هدتزو لاتقا

 (شتشفنعلاو هدننزو طبالع (شفانعلاو] هدننزو یفعح (شفنعلا) هلطاذاانالف شنتمالاقب ردهنسانضعم كليا
 امل وطیا اهشیشفنعو اهشفانغ وا شفنع لحر لاق روند ةمدا ابفو قیصو نو زوا لافص ههدنبزو لبصت

TERدغو ےئل یا سافنع لحر لاسفب روند هیسک هیامورفو مثل نسی وص هدستنزو ناطق هلفاف (شاقنعلا)  

 ءايشالا عىبىرقلاقىفوطبىذلاوھو شا بقنعو لاق دیک ی حرعب روتیدهمدآندیاعیب ءایشا بوشالوط یرای وکو وکو
 هدننژو رععح (شقنعلا) هب قاعنادا شلات لاقي ردهنسانعم لرشلبا هیدنیسارت هد نندزو هخرجخحد تنم

 | نا زیر تی لاو ۳ (شعا) لاتهیا سونغ هب ل افت ردهنسانعم لازهقلقرآ

 ےس ی بسم

E Saas ٤ € 
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۳۸ 1 

 هتشطا هکر هوا راپتعا نجیب باپدوخا نیاید تو و ۱
 نب تبقا مدلیا هفحابمو هضرابحم هدننهچ یقاینشا هلکنآ ننعب ردهدنریدقت تتوطعنوهق هتنطعف
 ۱ مس یافت لبیک تابه (ساطعالا) رد شنوا عصر اپیتعا هنوکر نم م دلو
 ۱ سط ب انو نیوقز بیو دو هیناوم تشطعاذا لجرا شطعا,لاشرد هتسانعم

 زدند رو طب هنینخ»,نمرتزآ ی نم قاز سو مانع نییکمروتکهیوص عمق هودو ًابطذ ۱
 منتسب lap لیعفت (شطعنلا) دورولانعاسجو اهنامطایف ||
 )هی غلباذآ الا شیطع لات ردنوج.هفلا بدید |
 درول عفت (لشطعتل )خالا نعرو ہت یا نیہ ریحب لات روند
 لیلا !!فلکت | ذآلجررا شیطعت لاق ردهنیمانعم

 ۱ دیک
 ۱ وه لاش دود هر هسک نما هبشیآ یترید شکرب نداروپ نداروش هلم لنبع (ةشا ما|
 ۳۳ رج جم (شنعالا) مهیفربخالیا سانلانم

 | هرفاوو اهم ئا مضلاب ابهشنافعو ةسيملا شاه وند وو ۱
 هم نما نقل ترم كم هدنزو هچ رجب (نتینفمل) ناخ جیا لا شنفموه لاقیو

۰ 

 !شفعو قو مچی شفع لا زددنسانمم كبریکر و هفطعاذ لول ال نم اقع دوعلا مانع ككا لا دجاخهدنزو شقن ( شم تشفنعلاقیاک تمضصاذ نی تینفعلاب
 رود منیرجیا كن ةویچ هجاو.روشب ا
 ددزموب زوله رونیدهیومآ لوش لج(سایکعلا) روتیددننم كنچاغآ |
 دلا شیکع لا ندونسانعب قلخب نوک یکی هت پنرپ هدیشزو هجرجد (نشیکمل) هوا |
 دهی ا رد نساهم وط بوی هنر یجاشولیکیت كجاغ]هدننزو جرچدن (شیکع)
 ای هکر وند هوا عیار ترانو روش هد چا (سکعل) هک هیفبشناذا | 1
 تم دوخاب رد راکدید نکس دوخ اب دهی دوخ زدنددنعاونارکیکلوف لع | دی راک بډ ل هدندپنعزاععب ریال پود روق خلوا قفآ راجاغآو دو نوا |
 انان 1 و .e ولوم ںولوا یمجط دیپش دو, یرای هی تیس راد تزونصو یرلکچچ هو |
 ۱ م نفس ترا هوس ی دنورو هنیراپس هدنوب تیا یدجاوا بای رفظ هدنادریفمو ,یدلیا | أ

 بکر ri وه نا وار من کوس ناب وج یراک دنکسلیو ید 1

 اب ها سا E RENT ها ریل «دقارعو رد | ۱
 ا اک a r ةشرکع |

 رس اپ اپ ومنم ٍراص جم
 رافایا کر اتسن SE TORRENTS ةننانعم فلز رابج
 یاو تبق اذا توک د نرود یزاقابانکردیا ججس 4 ک ردونسابنوم
 1 بقا شل شکمن لاسق رها غم شرک یو یبازچ یورو
 دن بک لوښو پچ یا شکر لاق زور نید هان قچروبق هد تنزو فیک-(تکمل

 |( | شکع لر ناب واتر یمن یادی برخی ج جارخاریخهیکرب ندنسفن |
 قوعنا روش هغبناغآ لوش هدننزو هجرط ( )روید همدآ یر دکر ي هنسنر و ءار شن نم |

 RR لا تقی هلوا یشن رض هغی ربا یز لةو اناوازفو
 1 عمان الام ی اوبا نامی شک ايال اتهام مرد قم قایواهننززوا هکر |

 و تن
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  E ESتوسعه نهم تو سم ی [

 [ ردنا دش قلواهشع نالرارک د یباغآادرخ تمور زرت مع تا ورم اف هل دق | 0
 | ةت ااذا الا شع لاقیردهتسانعم تاعدناهوب هرزوا جاغ نسق شوفو ةشع ثراضاذ طلا تششع لاقي ر

 "لی ابعف انس تو یا تست الو رزق یسو را لا تر دا هنرو ات |
 [| تویلفض هش وكره بو دیاتنا یخ هرم ەربخف نج اوا لوک زن وبا کر یصیفاششع واز
 بوم تو و نغمو ا5ن و هوب نوق زاد از امت اک ۲
 هدننزو هحناعه (تشاشحلا) جب ركنا زا ششعلا تیز و هانم كاك بوت برو ات شرو

۹ 

 دشاشع هند نف لاق ؛ردهنسانعم قاوا قیر راو هی ندیادنزو هایت (شسشعلاو دن
 یزلل ادثكخناضآ کر وند هنشه ول شوفلوش لفك نيغ( شعلا) صد مارا ات موتور

 تاشعب !ذ ته شل لدا سو رولک شاسشعا ىج ردزتاج ةد دغف كنیع هيلا ذات !ندسضوراش ها
 زدلکد هاش كنسي نەت و دشنوم تاطخا هلفما شوق ید قول یطماف یخ هیف یا یسرداو |

 | درض هدر لتعید رذلکدكشیا انسوت دۈخا لیختغاف راد وب كق نو كىنو نیک بو اضانکللو |
 هنسهل اضودبڈ تاک وب یدک س یغب كاب نت او للعلا سات یا تاشاتشعا نسل بز هرم! لوقتو روتلوا
 ربنهندْنآ نرکلا راکرد صیاقنو بئاونولل هدننافاخ یدننکل دموب راو ك شدا هن دزه الروخ هلبادیقنورظف
 نیدییل بان شعو نونوا دارا هفت لوضف نش ذود هنس هلاغودبف یناساخ لاومتا از اش الامم ناووخخاب |
 دعس هدب رقه بط بق لبه .N ردیدآ ضومر دمر مدالب (ناوذ)ردارش کردم تع |
 ۱ هان زا ئز نشان هدنرزو| یریرهش دلار یرلادباآ لبر تف لولذبع (شعشحلا) رق هضوتی ةندالب |

 "شعنالوا دشاه طار د نشا تعم ی ظف ابف کانیعو فلج شما“ دون لوب

 نضرآ هبآرسنکتزوه اییو مچ وجه یتلطمیا <
 فر ضنهنشی ییهتکربو هظیلخ ئا ةع دعا

 0 ی 8 برد ەنسابضام
 ۰ للقرتماو راستتااذا موقلا شنا اف زدهتقانهمیادرتوک 8 ومر خذ هجزادقیز واغفر اغلطلا شتعا

 شطعلا)'عقرتاذا صیمقلا شوقا اپ ندمشناسب اج تامر ر دعوا دزو لاقت
 اشطع لجراا شطع لاقت هنتاتت ولو ار دضنو حل نون الور تبق معلول بم اف |
 هدننزوطنکا (شطع]ا) قاتل بلاش اوه لاق رول تنم هان هدیمانعمت وا دیتوززآوقالشفو سه

 شطاعوهدلاع ناشط نکآ روش دهککر سوص ردراتفسم (تطاعلاو)هدننزو ارم قاط دلا(
 كنلاو تف لانزعرولکیشآذمحو هذ تنزو یزکس رولکی لعامع یسجج كطفل ناشطعو ریالبعتیسه هذا

el۱ یشطعو هلی لناط رونی دهن طعو هدننزو ةحرف ر وسند هغ لمع هدوم هاب  

 تاشطعوهدننزوتاحرف رونید ناش طع دنن عجو هدشنزو هرکس رونی ناشط فو تو یک اتان
 || نألا ناثتطعو نط عو شظعوف لاق روش د تان افغ هریک ر ی
 تاسشطع هور هناشطعو یش طعو ةع ةشطغ یهو شات طعو ین تل

 ناسشطعل كيلایآ!لوقت ردلبعتسم هننانعم دنموژآو یاتشم ناشطعو تانا طق
 نانلوا رعت قاهصوص هدننزوبارغ (شسامیطع۱) دنا ییلق لفشاغ ناب دغ ناش

 هد ترا ره نی فرح ابق وزال ءا دوهو شاطغ باعا لا رولوا ةا تاز داق

 مآ حاو لر لاقب توس وا تۇغۇتتا روند هبسک نالوا

 زرا هنسیدنک طب TEE وب
 ۳ ا ۳ ینا نالوا هنت ۳ 3 72 هلغلوا مزال ی الا راد لوا نيا راس ض عب هلک ورام عو |



 رو ولو زوال کیف فو ی یر |
 هر دب كنت ||

 تو عضو هی هکم منو همت ۳و هجوم |
 2 واسم یکم متن یواضننم یرافاکن وور ۰ "هي |

 ا ت و ود ا دبع كنم نچ خرج ءادمالکی اک ڈ |
 ٤ ۱۳ منوهر اده س هارد قالطا شپ رخ ءاتتهلوایکیچال ماچ

 ق زا ختو لا ضیلوید باتو لر تاب اهر لا یرتوب نالوا هدنزوب كىنغايا كنا تىلا ۱
 ۱ ۱۱ ۱ او هبنزو هد ةزواک شرف مرداد هل ,دنونو یر هظ نم عیبهالاو ملا نیا | ۱

 ِ و طی هو لو واف یک بووک ی رانا ی هسبالموب نی ه تن یی هدف شیره (سووعلا
 || شن تدوبةدنزو لیفت (شیرمتل) رفاک عي ام یظع یا نی شورسهرعب لاش روناوا قالطا |
 لر عداو اقوا اذا لوهحءاتنبیلع دوقولا شّرغ لاقي ردةهنسانعم قمردناب بو ودشتوط لصتمیغرتوط |
 یا لا شرد تمانع قلا دیو ول دم واتبمذلحا از لاق هاشم قم
 كلتا وسه هک ینید ق میم Ra كراو بالنا لعهیلاود عفراذامرکلآ
 | ارم اس و از مفرفا چنل لجلاذادتناغبزاب ما ر چل اق زذ هایت شم
 | دوام ل اذان | یم رغ مرا ع هکر مجزا دقلم نعیمینت قو ةرزو اروک ن م فو هیت
 | تیردکینب ار فقبذ كالا شزغ لا تره هت سال قلناوت یوا شی هو لا قحا بلاغا یو

 ی اب شیر یخادوب هاب رسک ن همه (سارعال) هاب اذا مالا شرع لاقت ود هنین اعم |
 - | شرع لاقبرد هسا فم قلا توهنس نرنظاشن طارفا هسکربلعضف (شرعلا) انیشیرمیباذا جا شرفا

 ردهنسانعمق TA ENE DE DARDE مو اس
 رر ینا اذا مالا رهت لاقرزد هنعسانعم لشلبا دشپارتو تلئاذاناکل ابشر لل
 3 طلا او انعم كهزاوطو قلعتاذا لالا ناورعت لاق رد هنس انعم كاملا هشوا تور

PROTO TO EDETEرس  ?| 
 | ندا مک تر اوطوا شی رعذخلاا ذا نالفشعالاعی رد هنسانعم ك دبا شب رع مدآ بو شو رجل الع |
 دایر شربها كغ هزاوط دوب هدشنزو اول .(ساورعالا) اهنکراذا ةبادلا شما |

 ۱ رگ دود هد نوا رنادک کشد هل کرک ین هاوقم جاغاهلیس فی لعافمسا (شورعلا) ات هیکراذا
 ]| هنجاغا امرخ لوش هل فلج نیر( علت قالب ال نیس اتو جز هل ۱

 ۱ ۳ ولت شه تاكا دشمنی لفساوژآ یزالاد هک, ولینید
 ةغيقدلا .تبلا هل یافشع ره لاشزونید هج اغا نالوازمسنّوقو هجا یربخاش بولوا مثلو نسیووص
 یر نو بلا لول الو رج ی هدوکو نوزوا ما هک وند هنواخلوشو ناتبضقل
 ۱ دا طیلغ ضزاو لجر و دیلاماسظع دقبقبلاو میل ادلیلق:لباوطیادشع ةآرما لایق هلوا

 | دو با نما تل تبع لا دن قوام با رخت ارم, یا یا ۱

 | لکن الو ادب یراککت ن راقا)او كن را لوق عز س اج یس دوکو نوزو فوبولوا تفص شعوشعتاکاد ||
 ۱ | فک ن اا کیتا اردا ینا كتتموک كندقانهک زوئید هروغبلوشو شه لجزوذشعذآرمآلاقبزونم ۱

 E ا زا عامر شهوانی ر مرہ ناکا ذا شعل لا وار

 | لاشردهساب قمزوا ونک ذا هشعلاقت ردهنشانعم كلبا نکو هعججاذاهشع لاقي ودهنسانعم یامردکولو
 "تو شف رام کور سقز قاسم ۱

 | كلا تسزالم هلنهوپ یدک نوقو لبلق یا شع ءاطعلاقب روند کریو هجزآ شخوالیلق هاطعایادلقاذا
 EA دا نامنلا ق غلو ەش زم 4 اج نهلوقوهشع مر اذاراطلا شق لا لاقب ردهنسانعم ||

 ۱ ان نا ی لا هی ابرو کک رداد نیر اکا اولھ یر اان واز فرا
 a حس ها

 دق



 سس ےک ج سس

 ] | لان ةتلا رغ وه هدننزو شرف (نشرغلا) ازد هغونصم تفلوتو دید | كجو رب هدو ن نوح نوش نوش دیعلا)لأ
 | زدیتراخ ندهتیشب لوفع ید فتو د بت کز زبلیهلا شرع یخی نلاضتو انا روت نهال الت جا توقا وا دمالو
 هبتسرافادناناتو لالنپندز اش کر نضر رویکرد رج اوفا 5 یقیتحادوخ ارت طونخەر بینم عکزا و ن

 | | كلذ ہک دانست و ثالف ی رکو زدناهلطاد رکو دمظعا ناف نن س ی زعهدندنعا کجور خراتش یزد فاز ۱

 | یناعم واسو ردهدنس لزم قىس كننجاصوصخ كکلف هلجج شرعو ردعوضومهنسانعم فقس شرعلصا زانم
 | دف لغ نالا دم لا بابا تمفرو ولع رونلوا قالطا هنتخن ك هانت دا شرعو یهجنا ردح رقت ت دنا |

 | لشنارب ار و ناطلسو دو نعیا میففنعس شرع فل لاقیر دلت هنسا تعم ناشودحو ناطلسو غو هریرسیا

 ۱ لات ۵ وند هک و اکا هنر و ها ماوق نمهیلعوهام مده یا هشزع لث لاق هنمو روند مش نالوا ییابقرالم
 ۱ (قاطراح نرم انوا كل هکلوکو هنسانعم وخ رونی دهرداجو نون هغعس از هاش تنبلا رغوهنکر یاهرجوح |

 | كتابا مولا شرع م دن قو ءدرف Eha هوا یسلوقم |
 ۱ ادم دیو ا pk în PEE یو چ شرنالوایار

 ]زی ان یار مهسا NT شینج تو در دس
 | دق نوف مدا ندنیتبذ كند وق بلا شنرعو ن وٹلوا: قال طا هتتطلسو بلم شرعو رد هب اکندتنطاتشاو |
 .كخابا مدقلا نسرعو رونلوآقالطا اةرهشسازکو هنج یراقداب تسیرقو ردق هبرغا هرکصندقدیابراوید هاش ابطا ۱
 ةر نمآتناموهو ؛یمدقشزع لع عفو زهرا وا الطاهکسب وت ةع وب نالواهذُ زو یرغوطهنفرط قمزب |

 ۱ نیت ون نالوا هرکی قوه بوق اوقو خیالصرابندنسهوقم قازاس یزنک هکر وند هنا الو مکا وکو |
 | هشرغق ,هشرغ قو اطلا لحد لاش ردتاغ ند نسا وی کاشوق رات طل اشر "رک و رولوا ماقهدن :رزواتنآهشک نکحوض کروند ۱

 اپ لح دو قولا: شرع لاق هنسانعم قمردناب تورداش توط لضتم یغرووط شت ازولواردلصم شرغومشعیا ر
 | والا با بلامانع مرکل شیر لانب قید هنس تعم قم اب قاسطراجو دی ورکو م داۋ دقوا الت رع لوچ لا |

 ۱ | موجهءدیصندننیدلوا ی دوخاب ندنغل سی اوص دوخ اب ندنن یزات ناو ارغاهدیضو اشیا او ۱
 ۱ بم بس دّیصاا ناب لو فرخ اتا بلکلا شزرخ لاقت ندمتسان اولیا |

EER۱ شوا شک لجبل نوع لاھ ۴تو رطبا ذا لر زعلاضب ودنا تنعم قاف توپو  
Selو ارعو نیرعو ۱ هاتتباذا تلا شرع لانش رد ةي اف قعاواو رک ذساک ب ۳  | 

 مرک ا شنرغ لا لقب ارد هتتساسعم قتارادلابنق هرزوادیوزکو ژنو دم ناتو نفت هدشزو دوق
 قىرق هزکصنر بل باب لش اط ر دق نوب ممآ بد كنت وقوات ا لاب هلو دمقراا انشووعو اش |

 لنک و بالن هژاموان سلنا نفاق رادق درب اهاوطاذ آلا شرع لا شنود هسا قمار هت
 | تماها هدزبریوزک دن دیا تقر مر انتشارات قىرۋار زاكا شاع لاو
 اشرع هجر فن سرع لا زدهنتسانعم كليااضابقت .هیولحرو وماقااذاناکلاب ره لاش زذ هنس كتابا |

 كةس و لدعاذا نتعننرع لوقت رذهنبسانعف كلبا فارصتاو لو دعت ندا و ههازاذا غارت لام |
 ارا شف نعلا) عتتمااذا "نالف ذنعام لع شرق لوقت رذهنساسنعم كاا ,عابتفابولوا لنا هەن كەز و |

EY ۱یالطاهذیزکم کمو روتنید هنسهلوقمهبباتممو قاسطراجو هزکجوانالماب نوجا یانکاوکی  
 هندیاورکه عصآو ردپ وکر مبنا کھ ب ]یا یوکیناوسز رو نوک هز ظبفحو ەۋھواتوباوا |
 هبلوق تاوناج ندفلتوا یرلکدید مامو ندحاغا, ۱

PRONE TERES E BES:هکر دیذآ هتل زدنا تارام شب  
 نى مچ ب وخ ناد خلا لاج یتا دز خاب رد شب رطو رد ثل وارو غني هرکصن دننامز افلم نککزد هبا رخال |
 1 سجلوا تالخ مب را دلو ا:للصالاق نوک نازار نودشلنا ةا غ هارو فلم وسد هنکرک ك نجااامرخ |

 (ئتزلا) ند هدنلن و انتالغف مب دراهیف اکل دج اولا لصالا هلع غاز اهتز دص قا دارو یدلیا رشت هلتتراتع |

 هداج یکیا كبافق هکر وند نانشرعهو هدنفرط یکاروت شدا زکاة غزوا نالا نقر طز بان هلی قانع |
 فکر ویا وقت نازک یک تون لوق زدم هوانا نارا

 ات



 فنا ت طلا ةلوز ما ءاتشافط ||

 هحام

 سس یه كااط عسل ظا اذآ:لعللاشمرط لاقن ارد هنننازعم | ۰

 | TR لااقل درودو نانو اینک ایت ۱

 ۱ فلش کر ورید هما تز شک سوت نیک یاو تفیفخ (لس ابطو یطلاو | شداطلا ) هبصب لو هنعزاناذافدهلا نع ||

 1 0 مه قنات بولوا فیعض یزوکد لو ریس ضررا
 ۱ نوای ی ناز اجرا واخر تری نسى ى طبق ی نوک

 م ود وپ اجر کیس ناار قاطی یاشار جرم رز ةن یو خابا

 F0 الا مق وام لا د رولوا هچهدابز ندیننسح یی ندا ذزهکر ونیدهفیعض راما

 ناو ادا اا بنات قدر ذغایزو خر انلوا رک ارولو ارذنصمشطو ناذزلاقوف
 SRS را سط ناق ردهنسانعم قحارفوا هلع رک دب د شاشط مدار او شی شمطلاباتئاجاذا
 ی اعلا نال قاترترد هنسانم قشر تغایرونغب نوار کد ی دوپ رسک ا همه نسا طالا) اش

 تلعوا» آ تارا یک مکن هه را (طلاو)(شاشطآ او هات نو شاشر سنت تشط
 ۶ نو اه نو تی قضات ر خم هلو یشولت وطر كما ندنفاونا هل
 0 یاش دم ات وتشد لوب كۈك 4 رەلک ك اط( ذعار ۈلواەرزۇا البا اذ
 | نا تسب یوا ,زذ هنسانتنعم لو فیعط د ةه زو دخل وقد

 اور تو یزدی نززوکه فا لعو دساف یرازوکه گر وتیفید بک لوش هاب هی
 جو هد شاغل لاف (شرفلملا ۲ تنه داش اش اردن تی ناکا ذ۲ط لسحز
 اعطا ماشفطبخ راج نتفط لای داهتسانقم كليا خاتم هادو کس تنافو یخ كنه (شفطلا
 ITER ES یآنشفرو ننغط ف تالف ازاح لاق ةنمو

 مس

 ۱ هلو هات نر نه يطق کا ( اتش طلا )رد هام نشقطم 2 شف طهدنازو عفت (شةطتلا)

 | وب فری ترآ ققروفو فی صم کی وارکد هوم با
 ۱ نانا سو لقب وگد هیدن رکسکو رام یرالگوک ناب دشن شل شاملا ید اک

 الو نقاط مو )رو سنا ی زوق هنآ فی رت (عاتفطآ|۲ نیس یوم مساولایا
 شا یخ تست هک متن دولت دمو و هتشاتمم نیکی روید ها لینوکس
 وطن جم وه هک تن لفیت موال ی رک دەدازۆب-هلکابا تراتشا
 ردهتشاتشخد ینعنالنق د بوکس دزوک هیت هجری[ دشفطل | لند ههذآ ن وبنو فیعتم هلن اب

 ا OTE TEIN  یزوکو میلا ر طنا ج اذا هل لا

 ئا قولى قطز ل اقر داش امت لقعتفخ لوکس و اوو خخ لا ول اردنا دنع نا
 افغ لطماذا لخوا نوط ل تب انا کمردککس هدادا یاد نوبادخ هدشژو لیعفت

 تیم ام طل ملا شط لادن مو هداتسف یار لوک تاهو ق

 بلوک قلا نخ نزا شنل )بر دبد نفرت هدننزو لوزن (قوهفط) هداه دقو خام ۱۱ذ ع سدیف
 زلف تانکر و مخو قزل نش طب لب اطلاق ردهنسنعمقلو|برمشزکبسو نیکو یخ
 هن ردادنشا-تعد کوک ب وواح تویکدهناشن قوا قوا هلفعتهذاذا لج زا شط لاقیرر دانسان كمك

 2 فرط طظ رهن تویماووط همژودرا ندنعبلط فال و سنت نرخ کر روند ةه لوش شا تیطوروناوازینعن

 hE ا ]ادساو اجو دق قبال تلذکو تشم و-قزن یاسا ابطو شاظلدجر لاق هو رها ځو رمش هل عر نآرهو
 9( قلا نعهلاما اذا ملا اطا اف قدهشانعم قتاصافرطر بوبترو هناشنقواداب رک لا هزیه

 ]سو شب ۰ ناخ نشد ) دی اس افق هف :رادیدآشوقربهدننزو ر رجا
 تک اقلم الدي بۈك هرز غ غنج 013 قانال یش ناسف نک ف افت ارزق ەم
 | عالمان لاو دانم دش که عالسیا صبا اعات لاقب روتیدهنسلوانسوخووزا
 دیو ا نی ریتم وات نیز هوش ی

 م ر ا ا م ا ا O e r me e سس بوس سن و

 ن "1



re ۱ 

 ناکاذا شوؤ لجن شارا لات هتسانعم قلواوالبق ك اذوب و,قاوق هل :Cer وزلاو) :(شپوزلاود هدننزوممقآ |
 بل یا ملا ة شارف ةسقان ام :دولوا تفصو هیچ ینبهدوک هدننزوومظعم ( لا شیدا ۱
 ردیا ظفلت یض كه دونید آب هبتوکس كواوو یی ناز (سوزا) ملا ازا لپ
 جملا نیشلا لس نطفریکت یا شوزا لجر لاقی روسنیدهمدآریکتمو نیہ دوخ هد شنزو نججا ,(شونالا)
 ںوتید هنیراینافوا هدوخ هدرخ كنيراشاطلةچ قالی ردلپ یکی رانا طزکد دزو صد (شعسآا)
 (شعش) زذ هدلوم تغاول ور ونید هنغاعصصزب هدننزو رفمجهلباب (شبنبشلا) ردیورم ندع :اطقناتغلوپو

E SS( وغلا )رد ,ردار دیک مان تاللا مت رال دۋ نود فر نإ هلتفاضاتاللا  

 قییشاصعو و روند باد غب قل آو ۳ هج ولد هلتتسن یا یشوخشلاو) هدبزو روب

 هد زو ءارج (اشوشلا) رولو | عونماضعب ردفرصنموب و دیدآ هدلب رب هدرونلاءاروام (شاش) رار

 وب زج هی كش (شوشب) وش) دییفخ یا هاشوشو ءاشوش هقان لانیقی رونی هپ هقان ك اچ یغابا هلی اه (هاشوش

 نانتربحالعا هدنآهکرددملقر هدتسبقرش لصوب "هلجدو رد ملر هنر هش ناجزجو ردعضومرهدن قرن
 یرماعلا نیدلافیفع ناغع نبش ننیباردا الملا هددانآ تشیع .دادنپ هدلب ب و رولو الضار وب + ب

 یرلکدیدسوس«دناتسزوخ سوشو ر درجا سوشارهاپطر دخلا توکیب نیدنپ بس فلو ردیاب یشوشلا | ۱

 ندبضفو مثخو ظرع هکرولوا عجج ندنظفل سوشا سووراب دید سوش بودا بی هتک دپا كناضق | ۱

 ردعضوم رد دباب ضر هلی ك تپش شوش ) نیو یا شوش ناطبا لایق رو فید مدا ناق هل كنب 5

 عازن هد زو بام (شاوشلا)ریعقاوهدنبرقلن ایعبقرم كن ران رضب ماری لو لود ۱
 طاتحو «دینزوش یه هک دننزو لبعت (شیروشنلا) فالتخا یاسیاوشمهنی لا لاهرج ھت انچا

Eنل وچ دارانو هد تتنازو لعفش(نموشتلاو) ردلوعغم مبا یون (شنوشلاو  
 س ونو سوهعو ن وہت هلبابج هدروب م یاو پالوا ومر دچا تین "نندنیهو یرهوج ندا لظخو |

 قلوا شروم شراق (شواشنلآ) ردّدوخ ا ندروک نم شاوش ر چلا ر یه از کید جرات رو ردغلوا

 وانت هرکصندکه لا ناکنا.ناونعوب فلو هکر پی رغشواهيا الا شوان لابشی رد هنسانعم شواسهت |
 ۱ شوش مام اسب راو د هیون نالوا نیئروک,ندنتلقو دعبهدتستزو رواج (سواپ شب ) یدلبآ نیو تن |

 لب درک رکاو دونی ةامرخ نیل زد رکچ لپ سک رانش (یاشبلاو )شب آ)لقوادعب یرال اکا
 كبجاغآ امزخ نمک ك ز هزمه (عشابشالا) رولو ااو هزجتزمسنرذ) هدقدنوقو رولو ازم یدو ۱

 هی ورش (هیوشسب) این املجمرابصاذا انچا تشابشا لاقیرد هنس اتم قلو پنا ادارا ذی وی |
 ی یاظ (شی طلا) ءاطلا لسم تتصف ر دندنندج هيو شش نی ایا دبع فب هدشزو |
 ۱ لاني یخ کما سفت ال سابق ئا لثه شیطلا املای زب عنيا یمن او كابو |
 نطو اش هنیع تش لاسقیرد هنیانچم قلا مط یزوک هکر هلن ین نسساو) هوم ۱

 لیرط لاتیزد هنسانعم قلوارناص قر هاوا نوهاو فیفخ لنت ET ۱ ادا عبار باتا نم
 هغل رغاص هچزآر وسا هب تز وهف رغ( ةشرطلا) دل وم یو و از بالا نم اشر لجرا |
 هل كه (شورعال)ةبشمط نل یا سوط موقر لاغر دقچ نینزففل شرطا هلم ك ناط شیراز روید
 هخل رع ارعا ارص : قاس دک دسکلرب هدینزو لعافت (شراطتلا اطتلا) .ممانکاشورظا وه لاقبهنیانعه م صا روتید مزیغایص

 ردنیانع+قلاخاض ورو هتسخ هد نرو لعفت (شرطتلا) ماصناذآ لجر لا شراطن لاعب رد منام قمرا |

 ام ت تخااذا ہلا ربعب] لس رطن لاتمت رددنسانعمقهترافهنغل را هه, تاویحو شعرا ذا ضير اس راتلای |

 هجاب اب ةا دپا لمف تاابط (شناوطرط)زد هدلب رب هدنرادد:شل دنا دلرخصخ منع او ابنه او ی كنابط ط هشوطزط ۱

 ی ةبکعز ول توقلاق هغانآ هلغلوب تقافا بونود هتک هتسخ هدننزو ساشعوا (شاشخرطالا) ردمدلب رب ندناعا 1

 3 :نکیشفارغوا هلق طو .سانو یشمو ءافو لّرحو هضرء نن لبامتا دل ضد ملا "شعرطا لاعب ردهنم ایم قلش ۱

 | دعب اوصضخاو واذا ئوقلار طا لا ابرد هنج ان قلوا لا هلخو بصخهلکت تیک ابوغایراتحر
 ارکو اف لر تا ذا: خرفلا شنغرطا لاسقیرد هنسانعع"ق اسب همانا بوت دلخ هد ءوب یمب روابشوقو دما |

 شیخ رطا,نیمع نصت رل ال شخرط لا ردفدارم هدلوا یابنعم هلا ساشغزطا هدنن زو هج رج د (ةشخزطل
 تفر لات وادار هدیشنزو ثغر هلیاف(هشف هرل]) یو هدندیب لو هد بم رنشرطم | ۱

9۹ 



 | INو  TETلا تقی وڈ هشتم 3
TOTNES شیرمزعب لاتقبروتاوا قالطا ةب هود نالواولن ونک لوقو 

 خلوا جالصاو عیطت ةا عرصو شباقو لطلافیعضلایا نرم لخت لاقزوللوا قالطا همدا نرانو ۱

7 

 سر

 1 نوا رو هو ی ناسا رود هفلاخ قوبط «ززوا هجو یار اب
 | گهرو هش وشها دوم طاهر زوبهردفط رپ هاو لوف وتو هرنط یکیانالوا
 1 ھی هزار (شوشهرآ )هو داتنانس یل واردات :ندامفادنودر و اتما درفناوخت و هل دراز
 لا ید یا ین وشر جلب روغ د ةمذآ نادیاایح ندهعفاددو در بولوا باشتلاتو د دزناوخو ورک
 9 هبدفات قو یدولو ؛ لالا فدردغال دجولا قیفر مرک یا نخی ها
 | تیرغیا .ةشاهرو * شافرو شوهر هفاتلاق رود هیدقات قوجیدوس دوب هدننزو هنس (ةشبهراو]
 هاو زود توب رد اقا كشوتو زونیک ةيلقا نالواهدبز آنا كتسهقرآ بلا دانش
 شش و ها یس هو روند همدان او زو تفيض شنهزو" روتید
 ۱ له هری کروتسد ةقوا لوشور رودس نرو هيومان قف و ملا لیلق قاق داڈگر نیمی
 . آوا 3و نا کام یشن رک کاخ بول روف کرو داد نوتشو لوا سلام فیفخو دا

 3 شاه اشنا یافت را لاف ردفتساتنعم قلوا شهر یان هدشنژو لاتقا تا
 ان مادر سس مکن ؟وک ی ةن قعترااذا لا شبت را اتش لوس

 داسا "یضنرغقاهنعطاذآ حرا شب شا لابد ەن اعمیتاض یروفرآ یاررتو از
 1 راونیدهنکلت شوق هلت رک از شد ES برا پخ ترول سد قاشا رفدنشان قلوآقاولاتفو

 : | اتمالطناو اهن وا تنه شی لا ه اطعا لاتمت زنرونلوآ قالسطا هزخاف تاشو زولك اترو سا رایج

 سس او 5اب دىنى  لبناودازاسو نشون و ىىنابلغىج "ىدۇ هو دژانممزو تىكال نع
 د هرز نو با مالحا نشو ی دیطع كل لا ناسعادج نادقترالکاهعد ار ترع ولم

 لا ق رولوا قالطاهشاسو هاف رو ضن نیرو :یدیاژرفوط یرلکلب
 یر ودیشآ يزف هک ان قالوا ده نجس شد شست شاو اود شاتععو

 ن رو یک اتاپ تبازولکشابزا یججروتشبد ۳1 ب شوک یک شوز( نارا اتار
 اونون بارد شو ؛نینذالارمترتکلآ یا شارودلجب لاقت رونلواقالطا م هرللیقو هرب و
 2 اه یاب :بهزآ وخ مار حر لاض وا یک اب بوک ئا ندلتفخو فیض
 3 ۵ ین و ههترشزز باک ناز را یک ك اشو كئاش ردب قلق هللوا شاز لا توت

 لار ترا ۳ اک و توف اکا بوک ناف ساب)یا سایر هل لافب-نک تیلور سالو سی
 SRE r ا a 4 اا

aan mee een ناب 

 اک

 ی و. قام: ا ھم د مه هه

aaay ی 
7 5z ۰ 

 ۱ / ۱ ۳ نت

 ا تیسصو ید و یشوفیا شف رهدرب لاثش وا امف جالا ملانیا 3

Eتر ید بکن نما ةد ب شت رم هلبایشاز هد رو خار ر ( نارا ر روئاوا قالْطا  

 شاد نشبزوذ وا شب ریه ل لاش روشن د هقۋا یلکلتو "یشلرلو سارا نیل راطس یا شیاروه
 | ندو نشو الکل اسب ولو خش نواری یوخبهدنسنژونبه هیت شب زاو) هدو
 ۱ | زوال ما ھم هدنگ هنيو :ردند ازالو ناکنلاتعا نیا 4دنم ؟هدژو نالس " .(ناشیر) قزولارذک ی آ

 تاسع نیوتن كتيرا :وتواکر الف كزوتو كاولن سبز اردنا صاطرت فرتشم |
 | تفرش ىر زر زو رج لاا :ووتند هیاقاننالوا قو یرانوت لر زاوو ترا هدننزو

 شا همحوو ناف رعشلارذکلایا رال فا شا ازوذ لجو شانزهقان لاقت روخذ همداوللبف



N: 

 لوالا پالا نم اشوفر "یسلایف ,شفر لاب رد هنیمایعم لول هدهنسنرپ هد زویومق؛شوفرا روت ۱
 تعطعادا مبارا با بلانم اشفر لچرا فر لابشردهنسانعم قلوانلقلوق وب هلنیتضف,(شفرلا | زا عبس اذا 1
 نینذالآ شورا نایلس ناک تیدخهمورو ید همدآ یلقلوق ويب ردفصو هديتنا .(شفرالا) تریو نا |

 لجرا شفرا لا رد هنسانعم قعارغوا هلیس هلن اع ینابتختوینافوف | ااد مدازب هلب بم كنه (ن (سامرالا |

 متم بویلییاواردرپ ندا بولاق هدهدلپرب هنیکر و عامجاو لکالاامهو شخقلاو شفرزایا | نینیهالا مقوا ۱
 ب ارط اقص (شبف زلا) هع ر الو حرییالف خا اداب لاب لجرا شفرا لاعب رد هنیمانعم قاوارارقرو |
 هدننرو شقت /(شفرلا) ,شفراهم کر بصن ح اهحر اهح رساذآ هی شقرلاقب ردهنسانعم قیقلیصب هدنلکشانسچ |
 هنسانعم ی دوش هیالب هددشزو ب باس (ساقراا) هنعفنادا لوالابابلانم انقرهنفر لاق ردیفدایعو ۱

 فرصنماضمب وردندناوسن مالعا هدیشنزو ماطق (ساقر) ردصوصخم هنالب هال هروک هتنابیب كخراش ۱

 ندرابسلنم هب رلهدلاو مان سافر هکردنطب در هدنرا هل ۰ هدن کوکو هدنس هلق اه نازک :(ضاقروتی) دولوا | ۱

 هرافو قا هدیننزو ءاطقر (ء هاشفرا) رونلوآ قالطا هعاطیکیآف منم هرزوا فی رش هاتف كنار (ناشاقزلا
 eg oft لرق ناقجندن :رضوب كز هود شهر ساو ضای و داویسبذطقتتیا :ابنقر هحل اقب روتر هنالپهجالالیلکشب ۱

 یراهطقن یزاصویزمرق رولواهدنفلا ارازلملیوا لنوا ردیدآ كجوبهچالارهییش هطوطجو هنیسانعم هقشقش رولید م

 هدننزو ييجا (شفرالاو) هدنزورب ز (شبقرآ) نونید ههنا شنمو هجالا الا دزو را (شقرالا)رولوا
 ردهساتنعم ىمسوق بوزودهاکمرب و تشزو بیزو تفابقنبح هم الک, شی )دیوخصم تنطظفلشسفرا 1

 ضب هلکنآب بولوا لعاف ےس | نوروک نم لیبقرت هدننزو ثادح .(شف لا ) هفرخزو هروزاذا همالک شف ر لاقب
 لعق EEN هژمرج, نت هعیر رغصا شق مو و دعبس نی ورگربکآشیق رم هلجزارایدلوا بقلعانعش | ۱

 هنیربیر رارکبسع هدکنج هدننزو لایتفا (شایتترالا) نتزتاذآ لجرا شفرت لامب ودهنسانعم كملتنب ز هدسشنزو |
 كنار (شمرلآ آ) لاتقلا وطلنخااذا نیا شف را لا قب رولواینبتبع هک نوک ردهیماننعم قالوا شرومشراق |

 حراش هوجو ناحرا نم هناتطوهو شمر هدب نو ینءاجلوهت رونید هنسهلوقم كم اتوطرپ هلنوکم كيە غ
 لوالاو ین الا بالا نم اشمر راب هشمرلاقب هنسانعم ق# ارولواردصمشنرو ردهیانعم و یتدهتش مار اکرید |
 هلبا لا ین هنیسنرب و ارم امش هاعراذآ منخل مز لاقي رد هنا قالوا توا هچرادقمرب# یک وهزبقو هباراذا ۱

 لاشردهنسانعم قلا هلبرزلچو !لرلقمر ییدهتسبر و هدیهسلاذآ ا ؛یشلا شمر لاقی رد هنمانتنخم قمالقو بابل | 1

 شب رروند هضاس نالوا ندا هدیرامن رط درهزات نیت ,(نیمرلا) عباصالا ى فاررطاب دلو اسادا *یشلا شهر تر |

 . || بواوا لزف لزق یراقاق زوکو لفت لفن یا شهره رەش لف لا شوند هغچروبقو هلکوپ نالو هد البقو هتناضم |
 ۱ لزقیراقابق كني وکریفصو ەزۋ چا (شمرالا )رد دنزاتلعزوکه کر ونی هغلواهرزوا نالیسیث اامقاد

 | ردا شب را,شمراو هدننزو ءارجج ردءاّنمز ومرور هپ شک ندیا نایب نت اباد بول زف ۱

 ۱ هلوا قاررف دوخاب هوا نا وا رو یرباحو یخلبوا يک نیامد هرلوش ءایشمروروتید هیسک نالوا نوللا فلتح | |

 لوق یلعلرهب دنود یزوکه دنن زو پ ارح شامر !فبدجوهاشب ریا ءاشمر ضرا لقب رد هبش هتن دض هاھچوؤب ۱

 هبنیع لر نموهوا ءارًاویا شاهزم لحر لابش یا همدا نالوا ردیارظن كرەدبا كار قو ینوازوک ||
 هاو ارمروط غ اصیراقایقالصا بولوادساف یرازوک هکر رونید .هیپکلوش د هدننزو مغ (شبمرفا) اشكر ظنلادنم

 ردهنسانعم قعد ارب بو راب جاعا هلب ربنیک تهیه (شامرالا) ةنفحأ امال نییحلا دس افلا یا شق رم لچ زلات

 رد هتسانعم قلوارا یش هلاالکو عش یزک لغو اف یرازوک تن هبنکرو رطفتو قیا اذار چلا شرا لاق
 قبلواردیقآ شان هج زا ه جزا هلغلوا لیلع ې زوکك مدار ل: ار كلذ, فعضب ار یک ف زطاذا:لچرلا شترا لاب

 ردهنسانعم كلبا لک! ق وج هلبنوکس كواوو یخ كنار ( شوزلا) ,الیلقشرااذا عدلا ق: شعرا لاقب ردهنسانعم
 لکا اذا لجرلا سار لاق رولوا دض هلغلوا هنس انعم كل عا لک ااو, | اربشکل کا اذا اشور شورب لج آش مار لقب | 1

 ساو | سارا ةفعضاذا ضرلاهشیار لاقل رد هنسا عم كلبا نویز كي تلعو نضرخزب یدآربو .الیلق ۱

 هلوافیعض یب لوق ىلع قوح یرلب وت كنيراقلوق Fn هيدوډ ڊ کر الوش :یکیضاقدولوایشاز کردینول ۱

 هعارزم فیعضو ةشارهقانلاش قوندهشارهدننوم بلصل !فیعضوا ندالارهشرشکم یا عراب سار لج لاقي |

 | لج لاق رود هروکذ ملج دوب «دستتزوروبص (نورا) بنیعضیا شار عر لابا رولوافصو |
 ESAS ناوت ابد ینلنندنفعض ا اد هل كنار تا یادم شوور

۹ 
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 انب سسو ینسج سرو . هتضقنااذا لول اثیاسلا نماشاشوتو اشر عمدلاومدلا اوءاسلا شر لاقي ردهنساننعم

 1 تو هلک ناز زولکا شاشر ینج لیلق رطمیا شرانانصا لوصت ندزضلاتهیبسل روشد هرومب ۱

 ۱ .تياجاذإ مهسا تشر لاقیردهنبنانعم قمردغاب یلتخو غیب ۰ ترضیا زر فلآ لاتین بلنوتشا سام

 ۱ ن خاطر ششتزتاموهو شاشر هباصا لابقبروتپد هب ی دغ رس هدشنزو باس (شاشزا) شزا
 | دو نيد هنانربو هباب بک وعو وخر یا شارشر مظع لاش روند کیک 2 لوشسو تشر هدننزو زانرا :شرشرا)
 | هدشنزورعرع (شز 2راد دوت ناد هک ) ینروق ن خب تاک وکو کد وزاد نیا شان ءاوش لاته
 ةشارمشر ةربخ لالقبو وخر نسبا ا شرشرو شارشرزمخ لاسقی رونیدهکعا یر روق ش شپ كتشوکی ندوب
 ءاجلاتثترا لا نداهنسانعم قید غاب نسج یخ دون هلو ټک ك ن هزم (شاشرالا) ةسبا هوخریا هشرشرو ۱
 | تعين |اذاةتعطلاتش لا لار دل عتسم هنسانعم نچ اصتودزغشفنأف ندنرب ىس هنعطقاررمو . تش هم تشریفع

 سکر اب هتقرعاذا نزغلا شرا لاق ردلمتسهنسانعم لقلرت هلقمردشوق بوداش وا نئآو اد قزفتف
 تاندقان. یتباشتسالا) نکنیم ذدنسانعم قوشاق خر وق نو كنم ۱ نسهم یدنکی سب رواب نیعصهقاو ۱

 هيد تکحاذا لیصفلا ةفابلإ تشزا يلاقن رزهنسانعام قعازوا ىو هنخل ار س هجا ك فسا تو عا كم یبسبدزواب

 | ردهنسانعم كنب ییوکهبسک ی کیدلبا فوخ مدار و ةواخریاةشزرشر ف لاقب و یتنزتسآاذا ؛یشلا شرشر لاقب
 رهنما لینوکس فو ی كار (شعزاو) هانیه شعرا ةفاضم نع قاطااذانالفشزتشرلاقب
 :(ساعرالا) دعا هنذخااذا ثلاشلاو و عدارلا بابلانم اشعرو شعر شعرو لحرلا شهر لا
 ندقلهجوق ی فتو یا دو (سوعرا ۱ ۲هدعرایا هيا هشعرا لامسندهتساسنعم لرد
 | هلیضسک ك ارا /شبنعزاو) هذتنزو لفثک (شعرآ) بک اسهسآر فجرت ناک افا شوعرذقان لب هلوارتدیشاب
 | هعدآ نالوا عب رسو تسج هلانقو رج و نابجیا شبشعرو شعرلجر لاقب روناوا قالسطا همدآ ق قروق
 ۱ شنبنعرو شع) هنا لاش زولوا دم هلفعلوا قالطا هالوا غیب هكا ناسحاو ماعنا كلذکر ونو اق الخطا

 هنسهلببق عج هدننزو فتک شعرو مدرمسیا ورا ا ,شلشعرو شعروهلاشیو عبس ئا لانتفلا لا
 هوپ یم قا ءاینعر طماعن لاقب نونید هنشوفهوذاتکسسو کان هدننزو ءارجن (ءاشع)ردیمماكسزفر ضوصخم
 مانع هفانلاقب هلوا ررون قرهرواهحوب هفرطیکناندنتعرمس هلفلووا نیکشیاوهدنور تیاغب هکر وند هبهقانلوشو
 .هدناشو ردیمسا یسرف رفع نام نالوا ی دجب كراش ماندیبلءاشعرو هعرسرپسلاق زاها اهل ناکا ذا
 هنشوف نچرکوکس لجرب شعرمو زدیدآ هدلیرب هدنن رق هک اطنا هدماش ه هدشنزو دععم (شعرماردنذآ هلن

 رجلا یمللاكعساب هنب رادجو توراو هم ده ترد قل تار ندرجن ءاوذا /شهرموذ) رک بساکروضند

 : | شعرلا | ردشلبا فک نینمزاسنم دعب دخا هلغلبالو ییقدحا هغلبن لو عضول اذه تقلب تل شعرهودان
 ۱ رایشوق ردپاقازب هفت نکرحوا هداو هکر وسنید هنیحبرکو کی نجرب هددنشزو دعقم (شعر لاو هدننزو مرکم
 [نشعرلا) دعتراادا لجرا شعترا لام ردهنسانعم كمهتد هدتنزو لاعتفا (شاتترالا)رتردنارمنعت كنود

 | تون هاعاره هنظفل هد دسیا هنازنون ردقن ره ناهزوب زم تخل رونید همدآ نالوا ررتد یساضعا هدننرو نفیض هلن
 | افاده زو ثادح (شقرلآ)  مدلیارکذ یتددماقموب اهن هنفیدلو ناز كنونو مد لیازکذ هدنسهدام
 ۱ nt نیا شفر موه )لاقي روید همدآ نالوا زوشارغوا هلیسفن شرور بوبلباوط هلتمل یییفنیدنسک-

 لوفتهنمو رذهنسانعم قرب وق هتف هل نوکس كانیغو قف كنار (شنعرآ)ندنخل هدنسذکس خرم ابا لوبو |
 هسنکما ةثفرلاو) اکا كاافو عضو یتف كلارا (شفازا ) بغشنال یا ثل الاب اتتلا نهاشخرانیلع شفرال

 نچى شرعلا لا شفا نم مهلوق هنفو رارونالوق رانابغاپو رابه هکر ونیدهنلآ نانلوا رعت ابحت هدننزو
 برم ٥ کد هژاکرمس هلبازودنتدرک + هسکه لوم وا یدبیلوالئا هتنطا مر یس نکرد كاربر E أ

 هف داذا لّوالا ثابلانم اشفر "یشلاشف ر لاق هتسانعم ق4افوا توکو د ینهنننرب رولواردضم شفرورونتاوا

 | اد بچ برمشب و لک ًانءا نفرت وه لاش ردهنسنانعم كیا بوب ننیفن هلغلوا یبحاصتمالو او هافرو هیسرهو
 همدا ] یینرتوکب ورنص یرغوطهنلا كنهسک نطوا یادغب هلناابج ییادغب هدشزودا دش (شافآ زا) ةا ىف
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 | ندهنسانعمقلو كوبل و ك شوك« دننزو لززز ( ةش رمش ا3 همنا شف نیب هقنع میا غاضترللوه شزساق حضق

Kinimی دینی اتو تی تی  



 ۱ نهر نم ضپرل| شرفا اب ندمن انس قانونی تحض هنزو ار عشق شاعری زنم
 كنو تحف كلا د (یسدلآ )ی دیهآهدلب یب هدشابمنرا وج ندنتلاباناتسپس هدننزو رقعجت (شغردا و لھ پااتا

 ]| .قعان ماعط یرلکدی د هت نش دوان فراس اذا لوألا باللا نم راشد ضزالا یف ند لاق ردهنسانعم تار
 : کو ونبدا ووش یراق ننه ادب هوای ملا نا اا5 نالخ شد ةر دهن اعم

 [شخدلا) نضوضز منم نبود یهو دشت دل انعطا لوقت روتلوریعت یسابروش همزابو یتابروغ هلکود
 ۱ ديلع مه لا بال زنا شخد هیلع شضد لاپیض ردافنمانغم كلبا مو سچ هلبیوکس كن دو یعفتاد
 | دهسا نعم نلمزکهفلوک اف دوب (شافدال) لخ دا مالطلا ق شود لقب رییس تار هفاوکاوقو
 ندو ھل یا ر شیغد ایفل لاب زونداپغلوک اف هلن عدلا لخ داوام اللا فش خیا ناق
 || تروم :شراف هنرن يقرب نکلا هداغوغو هدن رعدوخا ملک و دو حب نوشابه
 مدن بنو هج ازم (قشغا دل ) بّجصوا بزخ ق او طلتخااذااوشغا نو مولا شود لاقي ند هناا قتلوا ٠

 :رد هنتانعم قع وطن هروچ شا وض نو | کی اوین ندشلزتسوتماو .هجلزاذاةشغا د لاقتوذقاقو ||
 هدنصوصخ قماهردلاو طویمر و هراس :هلمویطاو صرح هندو .انظعماحاذا:ءاسلالوح شاد لات
 لاض ردهتساسنعم تا لر هوباو اضنتو ملاضرجتغ ازا ادادیف شخاد لاتفب,ردهنساننحم یمن ایچ هلاتفحا

 ارفعج | نتفغد) البلق هی شاذاءل| شغاد لا فی ناد ماتەم لما هجا جت لع هان ناسا شاد
 عزسنااذآ یشلایق شیدا لات ودهتساینعم كچ وب كياعت هبنزو هج برج( تاعدا )ر دب

 لو یلعرولوا كىچۈكاى دنن کت واز وتاچ نب وکر هال كنك
 هب ازعان شبقدلاوا کر دلوتفنم ندی: وک مور دف مو منزلت نت

ESETبولو از چ وینم هبطبو هکر دراما زار رام لو پونا نکآزداکدولعم هدنباوج نسب! اوت دم  
 تدمتساسنعم قيل اقوئ !اقبولود كلروب اون ی ی ی ی

 هدو یظعم ,شتهلا) ءاود سر شواةرارخ نم هبلق زانو جاها زا عبازباتبلانم امد لجرائم لای
 جد( تشفن دل[ ) دم یار دم یش لار بوونی د هیدن لوا مک ییا » بونلوآ ره وا |
 ةف هافاق (تشقندلل| هينیعرسکورظناذا لجیزا فند ابن لد هنساسفبا قمقب قر هپق :یرازوکهدنزو |
 ]|| لای ردونناسنعم كمروشواد هنیرت رب بودا دابلفاییب ضانو» ,شفنج عع: لجن را شقند ل اتقن رد هانت
 | دود .هنشلوا یلنابمطزوکهنبنعتف ( شون )دی لجرزپهدننزو رفعج «( شفت د )ایفا ذاموقل نیب شیقند |
 يا ليود هنیعیف لانسشا روید هنی آوا ناطا كنس هرو: «ازوکلوق ىلع نوکیا سیل ةلظ یا |شواخ هی |
 بابل( یفاضودهنیغ تشودلاقبرهننسانعم قلو ابتو دساف لبس ضردزب یزوکكمدآرو  !ملوخو اب فز خص |

 : || ؛دننزو رفعچ («شرهد)-وهداشزد یو مزدفصو ندزوکه نم یابعم(لیودالا) اسهبابس ءاد نما ت ایسا نامی ۱
 : || ند بینی لوق لع قلوا نارب لجو هتک هلنبتختق _(شهدلآ ) ندیم بن ندیلبقرب ن دتا هغ اطنچ |

 | انهدلجرا شهد لاف:ردفل سا نعم قلوا شوہتیپ و كند دخل وا بودیکل قع ندنریحو هلودوخا ندقلغثاطو
 | نو مجلء اش یلع لجرل| شهد لا یو هلووا لبتخ نم هلفع بهزواز اذا فتکک به شیهدوهف غبازا بالالم
 . | هلعجاذا هشهداو هر هشهد لات زد هسا نعم كليا شوهادمیدارب (ساهدالاو)(شیدتلا)" سوهدموپف
 ا پولشا واخ .ەعدخاۈانالفيقھد لاغير دەتسا سەم قمادلآ هدننزو هجر حد هلباف (ةشفهدلا) اشوهدم

 ` شیدا سیلک لجررب هذنشنزو فج /شمهد)).اهناغاذا را لچرلا ښغهاذ قاښقپ رد هنسانچمت یعشاتیوا
 || شثاد:زولوا حوتفنلاداضعب و ردمسکرهع رخن توها نشود .روتید هسورح هکر بف دامو هدننزوكيد ||

 , | وداعك مز ردیفدازمو هدننزو لند (س )فلان لاس طب سلا ذر دن اھا انس فاطر
 1 | دنر كندا« هلصتف كنان كنار شب تر TE شدی هل لمر ا شش داق

 ٠ |( دالا بشعلاهرفک ی اهاشیرضرا لاش روند هر قازاچ هیدتزو ءاز .(ءاشب ناز رونید هضای ااا ڭا داش
 | دهانعموب ىد شمزا که او هايس ىب ص ەبو ضا. ی بل روداد بش نالوا فلتخم ول هدننزونر چلا
 | زددننباتنعف قمار الو ایا هلی سکته لام رالا) تو فلت یا "شتمراو شب نا لر لاقنهنعو
 | شخب نب لعمار دن داسا هلو کس ترهبجم ی اخو تف كنار( شخر)ر ظفتو قرووااذآ حل ۱شب وا لاتقا
 1 | تو هز (ةشخرلا) هلّرصاذا لجررا شخزز ل ان ود هتاف امر «دیززو لحفت (شخزلاو ریدح

 تصمیم



Darسعی ۳۳۳000  

 سم سر سه یو ناشاد مبلغ ږولک تان اخ یچ |
 E E rE نیدلاخ,نیدپبیصصا,هدننزو بار (سایتخولآ) ةوحو نداو |
 دا دون پیک هقالعوبروترد هیسکنالو هکر طارپ کر دز اج هد هل یسک تلاوت

 دا نږجا ن دیو ئم دین شبتخوردن ج ا

 و نت ناسا لای وا یمین ی تو اک êk اا ۱
 ره یوا اک تان لافیوا اهم بشنماد |
 ناو درولو ازد نورما یا هشوجخ پر لا بروند نابوج ھن روک وب ییا نا بناروتم |
 انس ی رل چن هنر عج كلبا ع اجو هب هنعطاذا اشوخ سوم زاب انالفاخ لایق: هنس انعم |

 es ها اذا یشلا ساخ لاش ر هنا كیلباذخیاو اهماچاذا |
 E ناس: ناشی قاب ءامولایف یشلا شاخ لاپ روب امم یر داوام بوک هل 0
 ۱ ی ی يآرب كن ول نکلوددآ تاب بشرا ین ی راک دید یو رر خابا ||
 ی و وود 4 ی رانش زار سام ناخ يلوا 3
 مذ ارقا هی کا (سوخ )هاتم طقبسو هناق ياام اج باف یاسای زا

 ا یا هک یم كیا (شښخ) زد هدلبت مدن ةکلو ان اتنی هدینزو یار (ساوخا |
 2 شل وج لافرد نیم سل[: یووخ) کید ببط هکر دیوی یراف شوخ
 م هدیمروب هدر مهسا هچیزک دیهچباذا "یسلاسز وج لاس ردهنسانعم نلَعلس لسد ایوب هذنیزویلعفت

 تب و SE لو زهم بوسنلقوآ ند سوخت رددوا مزال هضم كلست آهن یابیضتتم |
 ا كلبا هخرالاى و ره و ین ن ابهدکشوب هدننزوهلعافم ( هش ابن ا) لزهادآنالفسوخ ||

 راک هکر وتد هزب نوکر لوک نانو یه لاخ (شبخ) مااجاذا نبا رفلانع دیجسواخ ||
۱ 
۱1 

 و د
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 تب رع لما دوت دعوانا كبر ۍراکدیدپصع لوف لع ولو تر نجس وواو نوو یان |
 | هنبدچا تدلوخ رولکشویخو شا یخا ی اردیار یمن وتو رنوناخ کړ دن نا اک نیلا یراکدبد شیخ |
 ص جش سکا انو یند:شبخو ردرابوسنم نجس كنان ایشیا آیوجلا یسبع ند ندو نالد ندج ||
 نایشیخ هع سیا لما شیخ لچر لا ر روند همدا تسد رونو نسج هبشیاو ردد[ لضاطرپو روند ۱
 نبود ماناشپخ دوخ اکانت ن نس اول ندنب دج رد هیږرقر هدنیماضف ناسارخ هدننزو نالس
 ردق دا فو یدیارو یسهطوفر كهدیا تنروعزبس نابههدنرزوایدیا دهازو دیامربهدنلس ن او
 1 ۷۳ :ینک زا راک دید سېخ یس ۰ هرشب و دولاراضام اد امج تضایزیدیارولوآ نکاس هل مان نوچدنکب |

 ۱ | فاومو نج ردد رد هدشنزو دا دش هک ایا لج ندم نیدسجاو یدیشلوا بقلم هلکنآ هللا ادیب

LED :هبف لا ردونیانعم تلوعا هل كیاخ .(نشویمنا) زردا تیاو ړ ند تدنآهلعلوا ندنلاحر زما  | 

 دنیا مردی غرق كن : هلبنوکس كابو یخ کلا (شپبل) ادب لس صف قد یا هشویخ |
 :شپدلا) هلکااذا مابعطلا شد اشرد ەنيس انعم وهرجشقاذالّوالا بابلا نم اشبد یا شاد لاا
 لوب یتاین کروند هر لوش (ةشوردملا) ۰ روند هنباپساوا یب هوعم بح تر هلنبتبهف ۰

, 

۱ 
1 

 1 ااا هد ښو رفد هل اهل یاح (شرحد) اینهتتندارطا لک ادق ناکا بر اکا وبما

 دود همدآو ناف وب هدبزو طوالبع ر شباخلاو: هدییبز دیور فهچ هبا هجم یاخ /شیخدلا) دیدی دا كنب بلب

 اا کدی نیرج !رهاظربیعما لجررب ؛ دزو رف ( سرد نطبلا مع ېا شباخدو شبخدلچر لاقب
 اخو لاو دفلوادنموتولناجولپا یکی رز هکردهنساینوم قلوط هل ت اند هبت /شخدلا) وديع
 ١ دلاو) مدننزو صع, (میمیبل او) هدننزو رفعج (مشخهلار اعلان ما ارا بالا نم انیخدلح يلا

 ۱ هشردلا)ردرااذوخأم ندروکذ م :شپخ,د هک اب وکر دز یرانونوممرونید هیدن ظبلغو ٍنوعول هدننزو فج

 | هکر ءرد هاتبشفورعم (شرادلا) ةچ ایا: ةشرد عبط لابفب ندهنسابپنحم ااو كاوکنوا هلی یالاد
 ۱۳ لبصالایسرافیدینالوازمار هشیاو هانیس كن رفص هکردقچ هلو یرد ناپاوار یھت نیقراق هدیکرترولید
 مس تی سس سد ۰ تم سم - س ا



 ةدقا تدزنراوهیوم واو هدر حاسما قرف م ندارد رموو موس هارد ید ۱۰  | : ۱
 0 هدکتلا عطقلاطند لاتا نالوا ضزام اب و تراز بزار یواز ضو ىوش لنز قر ۲۳

 نول كلذكز تەرۆك زا نر رز هوا جواب نوفا اتو قلخ

 | تەساذا جا شفخ د لاقیاودلمعتسم هتشا_نعم قلوا فیعضو لوطالب طنا هم ادقح رفنضا در |

 ۱ يجهر و ۳۵0هنا وی یواش ناطق و یاب ا یوم 3

 ۱  هلیسهقالعءالو زدهدمشم یدیعس نسطاوتا هکر دنطسوا شفخایزکیدو ندتساژا كسرات كهوبس

 | صوضخت ههح و ندساسا حراش هشدخاذا لوالاو ننانلدلا ئابلا نم" اش تله شجن لافي زد هتسانعم |

 ۱ | انعم ققرواو مطا اذا هوا سج لانقن رد نساعد مروا ارش تمر چو ودا نع: دنت وا 2

 م

¥ 

 3و دوو وب دانحف TT یر ورم یتیم
 شناهفخ یا هکردیناتسب یا نیش ب 3 روا خون مار روی فو ره لمساو ليترك

 | یک کر دن رقم شا ھفخ شو لارو ناخ را کر دوڑ ساف قرروا رووا یا ییجرھ اکو |
 | کد هلغلوا ضاتیب تتاغب کردید زنا تخشخ یو رانی هلفلو !هینش هنزونب و رفصیرمنو یزاع

۱ 
 اقش زونبدهرکبنعو تعاتجیتارآ حالت مرز زواوافصووخ ام ند شخ اف |

 | تراني: نتائج نا دوختن زا ناکام نشانعبحو عورذو حالت :خالنت ن هع اب یاریغکش اضاشخت
 | تخاطر نالوا یا دراغادطقاو واضح هدننزو طبالع شخ اشخ) ردندارعش لاش ا واو

 ۱ توانا ال نفت ان رودان یدهدرتشخو قردشعق توس ۳
 POET رول رکی ژه درشت کز دن تیام یاوا دید یا ی هاوفت یاسر قل

 | وش ىا حالت ةف تم نوف روند ات مع حالم هد شزو رز منشا باغی
 | دوتد هزاوآ نالو رها هاکلتروس هضم ی دهن یافت 1. شساناتلطمو تاماخا »۳ € ةو

 | رجلا ف اەف لاتب لزا سماد شخ کر تست یادش نخر ی مواقع
rdهیفلخداذاهیف "نخ لاقردفدارم ره هد را یانهمززامتهشخ هدونزو لاعفنا شالا  | 

 دیعص ندنفیدلوآ تغیر و تحوکی رازاوك. 1 TAET سیار هدنتنزو ناز (ش
 | تابناالط هنینهناعقهآرم نت ىەدو عفا ف e کا نقورحو لر یاجیالط اسیق تطق ضاق دی
 | یر هدیفنهدنتصوصخ نوت جا لا" قاط جرف ; وادب نالوا دلور تج تاون
 | قرون رغآ لوق یل ی تایم ای لوک یزوکت دار قلخ تخف نارد شات

 | هرصب ٌففضو eos نارا بالا نن افعل زا سفح قاف زد هتسانعم قلوا داق
 | نمهروکدشلزانآبور و

 | قو زنا نروار شل تم لا ته رولوازوشانه ندرس د: تەش لا کر دەس اتل ا
 شیخ لا رذهمانم قازا قاب ۈطوكاجۇك ت ىر ەبلوا ولوو نوزوا قرط لوا كنکروا کود ۋە غ نۇ غ

 تم , :هدنشوم نوش د هود تلکرا نالوا "شاخ هدنکواو اه یشک نالوا شفخ هدنزوکر دتفقطو 17

 | اتشفش هممشفخ لاتتب ردهنسا مخ قم هکر ییدشتسرپ هل زوکس كنافو یخ تااخ شنا وبا

 ] | ضزالت تا لاف بنده ییتصا یک نک نوا RET واذا نافع |
 ۱ ندنظْعل شیدا (شفاخالا) نوک اک عون نالا ننن تص م۰ دت ز وو "شوق دسلاقا ۱

 ۱ ردنا نع نیدیادسبع < ت ای 5د للا یزودتدفل كناذ وا ندا بجا نو |

 | شفخا یسجقجواوت یدیاربک او ساندې ویپسو یدلیاذخا نال وبس یو لک رد ونه لاق عقال چ
 | قدالمرط یزو هلنوکتس كوو ق كناخ ( شسملا) ید اذان درم ردنایفن نکن درخبظا

 | هنماوضع عطقاذا انالف شجخب ؛لاتنع رد ةنتلانعم" نسک و ضهز نداصعاو زانا دن ناب

 زبنعلاب (شوما اوبا ازدشباوخ ئچ هنسانعمرغص لیسرونلوا قالظا هننیدتقآونص تنبزک سا

 نضومبلا یا شون ینرهسشآل وقت ژونلوا قالا هکبس یرویس هد تزوزونص شوا ندةتنکرب ند ولف
 نط هلدع ثسوکح هیروص وب هلو نیغ تبدع! یزلنخ نارا زک روس را لوس هدشنزوقمانمآ مت

 یک نالوا هاب ات مطقو دن مس هتنالوانود سیم دس نلعرولوا جاست هند مست



 تر نوت شال با ناسا کال اهر وصل اناشر نر شقالوقت |[ :
 < !لاتقژونلو ازت یزویدوس رولواادب هدنزرطراز ها هدنزو دوس هکر وتند ةیهنسن یکی رد |
 کلی, نالوا هدنزوباوهو : ور اسرع ناشر ةر دص نم ىلا لاقي روئي مغل: و نيالا بكرت یق زا ةدلدبا یهو |
 5 2 E يشار ) رخ قیا ءا لشزخ ق نممشلا تغلط نالت رود ەغاۈلزۆتو |
 الو مو وا دوب یکی رخ ی نو اک (شرطا) از اهاضبیا. یمارخ هردضنم قلا لادعبزونید |
 بیم م سرر ا7 لا5ا شرو شرظن لخر لاقت نم ط مرطمرطندنعیدع وب دواک وساد ما
 :Ez و واقو توالط :یاناتشاداودندهینا یک دالدا تلخ كہ » ونس هک هدبنتزو لعوفن هلبف ك زاخو |

 9)ا راو دنسب تایپ عسل شرخ اشک ئا نشر وف تاک لاب زود فص عش نالو لهراب و |
 "خااتفتسلاو وبه نران تب وایی ى علا دبع نب رخص نیدلن وخردنهیماسسا |
 نچي تزن نار زف زعلان یاران اب شزنخا نزمع نبيا دغ نددنع ۱

 اغ ک۲ تشزاضق نا فید هتمانسن یمشالط یوشا دلرخراکی وک هدننزو لقافتآ ( شرا لایدا |
 نفره اتتا رو دهپ ةن هد روش لوا شروس سزا هلی هی وهم ماش (شفرغلا] ۱
 سم هدفا تکا ند ن اتا متم اح كاا او ناش ییوزایطظتزو اا رند یار
 "هلشلوقت ززروک نوعا قتشاو هکرویک ذههنوز ندخاغا یرلکدروک هنککنو رب كنءود هل زلسکناخ ||
 "قلاومبا ىا اتنا ف هقلا لوقت روند هلاوجتو !تشخت نمربعبلا فا مظع ق لخ دیاموهو شاشنطا رعب فنا یف
 رواندا فو یطامو تالشباو ردهنساتعمانابو فرطو هبضغ یا هشاشخ رخ لاسقی روند هخانخراطو
 ۱ هنر که عن للا بیا شاشلاهضد] لاشزوئد هكنالبغ اطنض اخو ردتخا هلال تارک اخدت

 || هشوقو دتضزا الواد ناسیلوا یمن یانو روق خاص یفبدقوض هدبسپکیآ ردقجهلوا دلرکتآ هکر دودنبتیفا ۱
 نەشر( قالتطا قاشان ون ۲ تان کی هدشزقهتیمو نیکی یسوف یوطو یشوف هود روند

 | نداهشاشک یدرفروئدهراشوقا خوک سهل وقم دخ ر هو هردحرسو روند هضزا تارمشح هلبنالث تاکرح كناخ
 ۱ .د هود نیغ رق هب ایشو شن دریا خاش قم لاق :رونتد هتش"یدروقطا هاب كاج (ساشالاا

 زد ةا ولو شسقتههدآرنهعولزکهلذیدشق كتشو طف اخ شل نم و 0
 ۱ هیدن ةدنابظودد لک هکر دحر اش اف هلوامأع یالوالابابلا نم اتش الف تداخل
 1 شپ رد تابا فیت هنترابعهتلو هنشانالف تششخ فلّوم هلقلوا موس هلبترابع ًافخ ۳4
 هودوآ HETE ارد ةتنباتعف كلرکش خو ولو تنم كمر و: تولوصهتسو هول رک |

 تاشو واف مو خو :شانشطا فنا تنلعفناذا و ردهساببنعم كايروک قل هنسنورپ
 | THES هرهنسشدایتنو رحل ئا بخ ی ى لاقي رونيد ەەن نشې واز

 هحر الو یاخوا نال ؤا لهن فتو اروند بی ETE هننوراو ر الىدزەم

 ۱ ی ENN لۈالل اتلان اخ تباعس اشخ لاق زولوا ردصمهنسانعه قردان روم هی او

 | یععرعلاتنشخا ۱ تانعه كمارو قلهتستورب هود یو رشک کاهش ( زنا اشخ الا ) لیلا

 | نیطانبفیاءاشخ ضرا لانشیروید هرو اط لق و لقب هلبسه دش كنېشو عف تل (اشلا] ت شخ
 ۱ لا آشا ربنلاو لا موم تناک اذاءاشخب ضو | لاقي زونیذهرب نلیوق یراناوق ىزا وهرب ولنرآو یو
 هک كسسموت دره وز تا رادزآ ؛یزافوق هلعض تا (داشذطا) هنساتعم فن وخ روند هنتفروق هلی رک
 ۱ بوس لقب زود ناو اتشنهدنس هبننت دلو ءاضخ سونا ماد هه هریک ی دنا بال شاخ لصا نو دونم

 النبات نل ف كاجو ىنرك ك رق غلا)نانذالا فلخ ناقنانلا ناظعل انهو و هز اششخ

 آراد هزهزو روش للا لئلا ی یر "خم لیتر اتق روند فهدآ ماقمو لو هرشپا اتو
 | نسل ردهشندقارط رونبدهکو و وا لب اغ (شاطآ ۱ زوسج یا شفت سرفلا برون

 | تن هلواقم نیدیز نزد نیز از ملادبع ندیاضصاناشخوزدنهازفغسع نبی نان از SEE و
 | يت ىرات وضخ مالسلا هل انار مالسال ادعب بولوا ید منبع متا مالمالا لرق دیتا وا كن اخ
 ناب شو هناجر لازم روت دیدن یخ تاجوکهد هدیشازونک ژ(شبشخل) راى دلتا نیل ,ندلاعابیوبا
 ۱ هام ین س ر لر هود قوفزمتفدبلخو رد هتک هم منم
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 | ردیدآ ن طبر هتک شخ) ا شبخ نهج ءابشالا بخت لا ردنا تچ شیخ هدسشنزو لعفت ,(شیخعآا)
 هنتعاجرکشپ یبهدهماع هدننزو ناس. (شابخ) ردندنآ نایب معن نردلاخو لهن ن هللادبج:ندنیدجنقاور

 كيهشابخ رج (تاشاپنطا )رد هدلپ رب هدنتلانازوباسین هلیصف لناخ (ناشوبخ) ندندا ق لامار خر صو طا |
 یادغب شم شخلوا لواشتومج ناذاروپنداروش هکر دنا تموت شما تا شابج وشن هیدنیسن یزید هکر ذی

 هوو مانعطنم لواتامیهو شبعلتاشابخنم هشاعم لاق وید هش ینکربو یزید یس هلوقاچ هنمېنا واسو
 ىش لئا يف نم هع انا یا شالا تاشابخ رادلا قلاب روندو تعاجج ت ناد تم لئابق سانلاتاشابخنو
 دیمسا كتب دج یدبسالاشببخ EP هدشزو همام (هش یت ات دمو + هدم لف كرو (شابخ الف

 هدننزو هدننزو هچجرح د (فش منا ) ندهدننزو رب ز ښخ ردها لوق لعردیمبا یردب كن دح ما 5 كيرشو

 [(سزاتطا) هلک Sg DE زدهتنبانعف كعۇاتجرتچ یزخآنکردیلک تاک رکج |
 هدننزو رکس(نخ)۰یدنلوا لیشتورکذر هک هت ریتغ)هد با هلب4میاحوب و رونیدناکوح درافچوچ هلیعتف كاج ۱
 دا دشا کی رابه شاتخ نن "لع ندنبجارصنوباو ندا كنیادج سو سال هللادبع قب مس ندنییدح |

 نناثلا بابل نماشدخ هشذخ لاقب ردهبسانعمقءالم هرط هوکس كلادو ضف کاخ شد اردن دردهدننزو |

 زوي ك نير د لوق ىلج نوساوا قوج رکو ازا زکر دەن دهنسانعم قعرب قمرط قمرط ییی ردو هشوخاذآ ۱
 ۱ کوا لق هق نماذادلطباش دخ لاق هشدا اهنمو رد هنساننعم نوم بوم هنشن یا

 ]| :لاقب رولک سو دخ یجب روتید هناشنو یا لک یاو هر ویسهزاب قنرطرولوا ختا شدخو وو دوعب هربنقوا |
 || شود . نولواولمف هکر و ناوا قالطادنب راچوا كنغوچق هلبتس (ذشدابطا) شما ای
 ۱ هدننزو باک نسادخ) هستانعم,ثوغر رونلواقالطا هبءرب و هنسانعم باد زوتلوایالظا کنش هدتتنزو روبص | ۱

 شب نب.لادخو دیچن نی شا دخو رهزن شادخو ردندن اه اهمالسیا نیادوخاپ ةمالن نی قناه خرد نیما |
 | ددفج هلوا کوکی نون کروند هنکروک كب هود هد تتنزو ثادحت (ښ زد خلاو) هاتون شا نیندازهش ۱
 هنسانعم «رهروئلو قالطاه یدک هدننزوتدحم شدو _هاهاکیاهش دخت كریعب دخت ىلع لچ اش لوقت ۱
 كلبا هاتودانسفا ی هنس رب هدننزو هجرحد (هشب هشبارذطیا)ردندلاجر ءاجسا شداختو ب روید هب یدک يدوب (شداخلا) ۱

 اور هک ی دلو ارک 2 مدن ه دام هداه سخرت لب رمسک ات (شانجا )| هدسفاذباکآشیرخ لا هیردهسانعم

 هک ردیعمازوح امر هلن (سابنرع) ةیظع یا شاپ رخ غف لاش ارو ید همت كوی و نوت هاغوغو |
 ||. ع دصو عفاد ابر ىطقو , نر لن نهی انمداسفردیسالعاودوج اكنهانبقاو رهودناسبیرلکدید یزون رابهجوق |
 |[ هلبنوکس لنادو یفتناخ (یشرتطا) ندنابنزپوشوخخ عفانلا یظع تقی ناز تو لصمیهدعمو عفان هدرا

 | قلوا هدّبلطشاعم بودبا بک اکو هشدخناذا فانا لالا نم اشرخ هشزخ لانش زوهننال غم قمالمرط
 با || یرغوط هنسیدنکم دار لبا شارخم نیفودو قز رابلطو یه بسکاذا هلایءل شرخ لاق لدل عتسم هن اوم |

 | سازخالا)رکدییماک روند وا نوو E بو E لاقي نیس اا

 سس

 ۱ ته e فينال ot RFP PRET RE نرو
 زکر دیبا افق هوکر نانرلافعهواک هو ایشان درج زی کد

 جارار شافو شارخب ندع ن ق رلادلعو تردا :ردبا "ذکر ندتلبا تناوز ندنرانربضج شنا هک هکر دند شنا

 ار کور کی دکب وکی یشارغوا هلتفاضا (شارجا بلک) ردینجش نر ابر محن سم ماا شابرخ نت نتج
 زی ازت: ہوا ذا شورخرمب الاتاروسد هب هواذ نم ات روک ام قعا یر نرخ تورخما) یک |
 وا رول طم نالو ]هد ور كندر هلت اتوب رونیدفب ینمرط هدئیزو ةن دماغ :(هشارحا) ةلبطتسیهو | |

 ۰ .شالتنالکوم ندهتنالیبک ول را هلبسةلوم تل ارو هدو :ریفص قحیا ةشارخ هدنع ی ل وقت رونو ۱
1 
 فا( شرا دیس هبنکی لس اربع نفاق خروش سراغت ەشارخ باو: .روتید هب یدنکوودو ۱
 0 55 شرخ هتنب عاته طقسیا هتي شرخ لین نا با زاو لک شور خن خن جج نونیدآ هنابساوا نس ةلوقم | |

 هنپ رتا ع Ee جت دم RRS چ e اتا ESA ا
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 TES هدنزرظلیغآیتمیهربطخ هدنتخل قارنع شوحواستقاسو تعجب اذا ل بالا شام لاق |[
 ناق مکنروتب نجات شوجو رادیدآهبزقزب «بنساضف نت ارفتسا شوو روت دهنسولوح تل هاخشوچ ةنرصمرکد
 افشاحالا) كمن حب هبناوج نم هلکا اذا اضوج مانمطلااج لاسقب رد هیساتخم نامعا لک |ندنفا رظاوبناوج

 نون بايخ نادینارطا نوا تكمزوشود دن یزاکش هدران ور زوا نصا (ساوحبل آهک وز |
 لو 4 2( ذشاوا) ناخن عج شوحاو دیهلا شاحا لافی رد هنس انج كدروتک
 ۳ انعم تبار قو رو منم بب ام یا هشاوج همد ص لاقي زوسنید تەن

 هشبط )رد تاكد عوجس"یدرتمنونید ھتبراچافارامرخ ك ولی (احجا) ةهطقو مایا هشاوحرمالااذهف
 قاشا عمو یر انتی لهاونه لایق دهتاسانجم تعضخ و چرب دا دش وج نصاب مک اج
 اوال تفوب اتهام لا شاو لاین اسلب بلا شال لو ایا هل مت لوقت پی 3

 لوق ىل وإ وخ نیناببلاینآ ش نوچ یرکذ زقا :هدروبو زدن هنفیپلواذوچ دنیا كر دشا
 ته تسنیم .ندنب ته کی دیاااښاج يا تل هوکهنناسبكبجاح
 نکننددلوا دنیرابعتلابفس رد هاب مو یبناوا عضو هنعضوم هی دع یدنلوا فذح هریخل فلا
 +ا)زولوا كيدرده رم ندر باا ێا تیزنضچ هل شاحب سده ط وسیم دوب وغ الضفم هراس
 e "یونی دهمالک ضا نالوا لکم لاقت هنس انعم هی كاج
 | و هنج الب شوخودواوا تب شوک ود هلاوپجراسو هو د نالوا ینحوو ضم یا یتوج لیل لاب
 لادزنآ هلکلیا اما هلرشهقان ج اقر كنس هلببق هرهم هک زدهود كيرا جاقر/ ندر :ناهو دن هابط ىج لۈقىلع
 ای زولوا یالبیهدآ نم نه دیدحو رز هلیچ جاج (دًآوفلا ضوح) روناوا قالطا یتوحهنالوا لصاح
 ۱ ما ك )شالا | ندمویمرم مدُناونع داوا !یشوج هدینباا نکلهدیدح یاد اولا وج لچر
 و هدنوب لوق ییعرونیدهتعاسج منګ ندهفلتحم سانج او هنس انعم تیبا تانا رونید

 ۱ ,قاتفتفا (تاوتحال) هحچاذا هشّوج لایه ردهنسانعم كمردکرب قوح :(شیوصلا) رد ذوخأء :ندنپمذام 1

 ۱ تندیس مولا شوتحا اسب ردهنشانجم كمروش بودیکروا هنب رزوآ كني رب یرب یراکشسان د هدسننزو
 | مادا نالفیلءاوشوتح  لاقیردهنسانعم قلآ هتروا بوداشوق قفارطاكمدار ارب و ضءب

 و لقب ریس قم یکن اذ اذا هنج شولاق ازدهنسانعمت قلوا هغ ءرالا ندان راو ینو لذت ۱ دوتا یم مدن ووشوا لاستی ردف داههدینانيانعم هليا شاوتجا هدننزو لعافت نوا

 س

 | قناتنا جوز نخ |! تش و لا دهن ہشام ی اوا لوط بولب نیک ندنشهجوق نوناسو یس اذاهنم ۱ ۱

 ۱ رفا امنع شاحما لاقي هنشانچم كمل روي بواب نوب هلکلیا یشانصت بوک روا: ندهنسنزب هد تنزو لاعفنا (شایحالا

 رب یورو ور جوهر هدشنزوهلعافم (فشوابا ) ضیقتو هنع
 :یدنکهسزود هیمربن د هرن شمش هکر دهنسانعمقممواص ةفرالآن دنحقوم

 اجنوتیل ا سورا : سرو ابن هو (اسشاتسپ|) ناداضچهرطدعقوب نع تفرطا اذا قربسلا ||
 ۱ لوکس و فتا مین ؛رادقچ هلوا ی زر وتعز هکر دی راک تاربیعت کک هدیکرترولوا لاننا
 | اش وژاوا یدعم هدانعموبو عزف اذااشبج لب نم لاج لافب ردهنسانعم ققروق بویلکلپ ند هنن
 ۱ 9 اذا هل شح لاپ رد هنسا نم كالا بایتشو تعرمم بونهرجچ هان هغزفاداان )اف ساب

 | قد شنب هتکنژو لعفت شبل ددنما اذا یدآولا لباعلاقی رد هنیمانم كمك بولکج یدازواهنوآزوهردو
 | ع زفلازفلكدننزو نالت (ناسشنطا ) تعرفو تیفناذاهسفن تش لاقب رد هنسانعم كلبا هشیدپا ب وکی وا |

 نالشجب لتجر لاسقیرد هنانیّبح یوم روند د هبسک شل او لا فوق هبا تیر وف نلغ میسک نالوا

 | تنهونضایج او .دنهینانتسا هدنزو دا بش (یمآنیح) .یوخذبلاوا عزفلا ریثکسلایا ةناشبح أم ہاو
 | بم شان ک ؛شیوش داور واور یان تلاع, + ی ول نوما وپا هکر هییکرپ :ندون هاچ
 | | نیاهدنننزو رونت (شو ښارد با تیاوز ییس هروهشم هبطخ كافرا چ 4بم هللا یر اباوزیغ

 سس سس

 | اواو ایهعججاذا والا پابلا نماتمهو ابا هانم ءاتیشالا شی .لاقب ردمنتنانعم قلا ادکلن
 اتش سست تب تست ا تیم سست تم تی سس

 سلا 0

 لات فا رو ی الو تجار چ ما ات سا تایم

 | | ناداژوب تداروهدننزو نسخ (قبطا رفججلءانننا لبن تر مف رد لیوح جیب طکر ده |قزر
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 اولا ضیتتس ریمخ عام فا یکم نکاتی لاو روتبد هندآنالوا بوطزد ب وشنرید نوجا
 || لحروهدننزو نزفمج ( شکنجپ) ندنویننماکا هیشکوحب وح لبا ږد مدار ندنس هلږبق هر هدننزو زهوج (شکوح)|

 تابلا نم انشتجم لا شچخب لاق ند ةع انفم كمر ذکر لوکس كوجو یتف تزاح شل )دەدا قوه |
 و انطم طرت وک توروس هاقلتخ اط ساو هبسخ اق انالف شجب لا ردهنسانعم قه راطو هعج ادا ل والا

 ولقاج هنا هکر ولو تفصو رکن یساکردهنس انعمقلوا ولقا چت هينا هسکرو بضغب ممقاساذا وقلا شة لاقب
 لاق رد هنسا خم كمردکر یخی هدنتدزو لیعفت مشپمیخل) رکذیساک نوستید روضبد هشب زکه جاو روتیداهفدآ ر
 هیضغا اذآانالف شچسا لاقن وا نس اسم ین لر اج طیځسد و هل ن یلک ك ناهز یه (ساج-لا) دعاجج ادا* لا شاخ
 عیشااذا ندقلابور دقلا شنا لا ردهنسانعم قهر دتقوص قریوطلراهلراههنتلآ نو قعانیق كاج یورو
 هب هنسنرپ و بظش اباها وقاذاانلا شچالاسقن ردهنسانعم کمر دنلتّوق هلقموق رانوطوا ةىو چ یشنآو اهووقو
 قلراط نوک كيمو یف ناخش و) لنک (شآ) یهطح اذاموقلا شنا لقب ودنا قسردلق
 زد هتاف لس دش ههبرکوّریشرو بضخاذا باز بال هشجواشج لجرلا شج لاقب ردهتیعاشم
 ردهنساضعمقلوا لقاضهجفا مدار هلنبتعتف شجحو لوکس كوو نحف تااح شجو هنتشااذا شل شتچس لا

 هدینرو"ننکش شاول نیقانسلا رقد راصاذا روب زلا بابلا نماتشجسو اشچب لعرا شج الاقي
 9 تناحرواک شاج یعج اتهعیقدیاامهّج و نیةاسل | شرحا لج لاقبروتیدهزیشکو اف هما زافتصو |

 جن لار ردهتساتنعع قالوا هجا قانیم هلع یاب (ةشوجا)شاج قوشو قوسلا ناتج لاجر لاقب
 هد دا 1 (شابستسالاو) هدننزولعفت (شنععلا) تفداذا ننماشطاو یناثلا با بلا نمذشوج تشجو و قابلا
 8 نرالا ن ناخ ردن دیداصا هدننزو تاک« (شاجل تشضغاذا شمخساو لجرلا نم لای د هنس اضعف قلواط ۱

 هشچ هل لاتقب وواوا فصو + فص هنا شید نالوا هحزآ ا هدتزو هر (Zk «ردندآرعش دعقل اب الكللا و

 شیب نیلم اف علما [شمهساو) ررکد اک هدننزو سم (شحناو ۱ دانو فک سا ملا لا

 اوبو منو لاعتفا (شاتحالا) هننیانم کش روتید هنغان ما هدننزورپما نا ةتیقدیاهشمحتسمو

 | رد هسا كلنا صقر هدننزو هجر حد مسن ) التتقا اذا ناکیذلا شقحالاقت و د نال انجج تلمنک ید هلی
 لاقي زد دشا نهم قل اح لاو تو اذا لج را شدنح لاتف ردهننانعم مارچ هو صقژاذ بر طلا 3

 شىنخڭاق زدةنسانغم كغ رو و اهیلعازناذا اهیلع شح لاقت رد همان نشا دب شی دو ی اص اذا لج وا نج ۱

 كلوکو نبعآا نشبنح یراوطا لاو بعلاذا وصلا شین لاق رداننسانعسكنلنا بعاویشعاذا چرا
 هسنآ اذاانالف شینج لاقى ردهنتانعف كردن هلن ازوس نی هسک ر و لحعطاذا لحزا بخ یی یتیم
 هیخرونردهنالت و هتسانعفباتذ روتد هک هلنیتعتف شنل )دما لاجررب هدننزورفعح | با 7۹ ۱ ۱

 هنشابنالب یاب لوق یلعنوسلو(ض را تارشح لزکو م اوخال ارك شوق كركر وتتد ها ایسنا دیضاقظوفیاعم ۱

 ردزآ عاش د نایت شنع ی ءاطعو زوصت ن رشخهو وشاحن ین یک نصرا اس وئید هروناج نالواهیبش |

 ربج هری, و شنطا عودلمیاشونحم وه لافیروسن/د هادا شغ وص شاخ ناناوآ رک عینک .(شونا)

 رونید هیس وتسمو لوم سو لصاو قرعو اهرگقوفی !هیف شونحانآل وقت وه هشماوا قوس هل ارکم او |
 || یرفم یا شسونلجر لاق ووسنید همدآشقلوا قی وشتوارغاهبهنسنربو بینا نومف»یا شزنخوهت لاقب |
 كمزدتبا ليم هرخآف رطندهنسئزب و هدرطاذا هشنح لاسقب زد هنسانعم كلبا درط هدف زز لیعفت (ش غلا )
 (شانحالا) هداصاذادرصلا شنح لا رد هنسانعع قمالوآواو هغطعادا ىلا نشت لاتف ندهتس اتش

 كمودوباو هفطعاذا *مشلانع هشنحا لاقت رد هنن اقنع كهردتمالیعندهنادنر"یتندوب هلب لک تن هم

 روند ههدآ نالواهرزوا راکو ننک ب وشلایب ام ادهدنتشنزو رينج (شنحلا) هلا اذایشنح الا ردهنسانعم

 روند هتنالم رکنا هدننژو لئدنق ؛شسفناو هدنن زور ز شنا غ بوسک لم یا ننن ل جر لای |
 سی دوخابتولبزاو دن رزوا رولوازو و طح الا ین هدوکو ربا تلخ روید هنالبع وتر لوق ل

 دلوازکد هك نت هدان کو دنالت ی اک د تاسفخ“ هد ضغبلادنعو ززا نوشیش یکوغاقوا یرارطكننوپ |

 فر  كهروسقر هوندا طا نوا فرص هنر ظ قازودو غآ راکش هلبنوكىم كلوا وی لا شیوا )|
 | رەنا شەم كروس توزالکرتیراهوادو هلال هفرضی هیلاوح نهج اذااشوحل ونص اا شاہ تالق |
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 تب ید ەدازوا فی اغفاور داب قم لح هلغلو | نعم هزوپ نه هکر هکرید جنات دو اون دین سیو تغب
 | شیشحو ايلا الکلایا شین [شج لایق وتید هغلتوا,یزوق هبشزورپما (شیلنم-از ییهتنا رد شابا
 | ویلا سطان هدغاش سیلبارط + هک. پنج ن هلن ةبهور درو هشم دام رکا :لضولا دهازا بشچ دندان
 | لاله نشیشخو ند هدنیسب ممت نارع ن شیشح ردندیماسا هدیننزواریب ن (شیشح) ردنا ٹی دت یدبا
 هشاخاو .(شالشحا) ..ردیدنلاخر ۍسښن:كنس هلږق مت هلن ضوقرخ ناو هناکیدعن او یس هل ق هم

 لضاوونلواریبعت یبسپ قمر هکدوسنید هنسن ةیعب خور نالق هدندوخو حور چو کان هتنسخ هلو را

 ۱ هکر دیفذارفوهدننزو ازاصق (اشاشح) حفر ذی یا ةشاشحو شاشحالا هيف قیاملاتن زونیدهتوا رب ران ول
 شاتحموی)اراصق یا انکل عفت نا كاشاشح لوقت ردد دوخ أمن ددشاشجر ذ هنبسانعتقاطو ممهج تیام

 ردهنسانعم بناجو روند هلاوح نالوا شلح هدنجما هلب سشکناح (سایشمما )ردقورهم حول وب تزعلاناب

arr gi tr Rtgمساندشانحا (ش خاو نش رولکش نج یعجبرونید جو  | 
 | ندا وخ هنر لامفا تجلی :وناخ نالوا شلاق بوباروف هلغلو | لاله ددنراقی تج وج ردلعاف
 | قلوا بکار نسا تزول زار( تش ) فعجو هبلطاذا شپشدطا شنح|لاقب ردهتسانعم كمر دکر بوردش ار
 1۱ گرا هک لقب بتا تکر سنوات زر وقته لات دنا

 | لاف هندهتسانعم للباتکرح ا بورد نوجا تع زغهلحخرب یحدوب هدننژو هزاز. شم

 یغابو یتا هلل ابق بورونس هک و تیدهینقان لوش هلیسهین لجاف بلا( هشت ا )ا نضوپنلایا بی هاذا |
 || یهفمصتلا ةقامتلا قيسا لاقت ةل ؤا شلاق كر هجا ةلتښن اک !یزلک نکن دنخزدلو لاو ةرزو یزد کل

 | د د یل هدنط ل نج هلو بک ك راح («سا) رک اک اھ مع ةربکو اھت ظع نماسهتفطوا تف دل یهو تح |
 | ردهنسانعكمردکییغوبفكشرپ برک كانو لا (شفتا) ملا قبرك د اک شال شا نیلا لوقت
 هجرضتسا اذا مالا فی لاق ردي سا عم جیارنعساو هرشقاذا ىانلا تاسلانم اشفح لا شفح لاسف

 هصچاذ|لاما شفج لاق ردهتسانعم كمردکرب و دخن اذا هيف شفح لاق ندهنسانعف كبلیایسو دحو ||

 | تاونجاو عقنلشیلا یزچاذا لیسلا شفح لاقی رد هنساسنعم كلك بوقآ هکسوکر ندفرطرهیراوصلیسو ||
 ۱ لقب زد هنسسیانعم ڭکر سانی رخ دعا رجب یرج اذا نیرفلا فخ لاب رذهنسانعملمترکسیرخادعبز رم
 ةلرانوناخب هلب ومسك: شازاخ ( شف ا) هذرطاذا هتبشغح لاقي ردوتسا نجم كپلبا درطو اوعفجا اداموقلا شفح |
 ۱ هیخطواوهوا كچوک تو ظعسلایا شفا قا هعضولابعب رونپد ةتسو رونید ەت زا وتف قحم وقاتالس او كرا

 ۱ | نان عل لاقیرونلوا قالسطا هنکیروا تلوودو ردب وا را ود هک ون دالوا ند زداچ لف لوق لع
 ۱ | ندیسوتت تاودزخبکردهنسااعم جردوردیسوتف ی لغم هک رونلوا قالطا هتچرف كرلنوناخ و هنانسیا
 ۱ قطع هک روتشند «راباق یس هلوقم راسو هج رص یټ رض قي قو ناسیمارپ هشیاو روئید هیهنسن "اروجو یکساو
 | لا شافحا ه دنبسنعراضمبو زولک شافحا یهجرونید هلاوچ یکیسا دوو لاروقهنسن وللثم تب زو غاب
 | هعاتف لاذرو هش اغ یا تببلا اینا ,تنیفب واولفرا لاس .رونلو |قالطا هنباتیا هناخ نانو ار بغت ترف ترج

 ۱ نبضقا شال یک ضرا لب رنو قالطا هوا یتسوقمی کو هلکترگوناکض یا ننننحاو ||
 | بوب روب كارهیب لدەنسەبتندنبد پودیا رومقارغایهدنف هردو آ تنکیروا نهود هلتیمق (شفحا )اهنفانفو ||
 هزادیلا هتذخا اذا عبارلا بالا نم ایئفجمانسلا شفحلافب ردهنسانعم قلاف تسودوغابص قمورک تابش ||

 | قعنلاچهنصوصخ كليا تبحیوز هنسیدنکنوتاضوا چک زخم قب وءالعا یا هلئسا نم هنلک اف هم دغم ||
 روم دید ش یلقناغاص هد نجا كتعاسر باعسو ويد تدهنحاادا "دولا امجوژ) « الا تب لاق ردهنسالهف |
 ۱ یاو فنك شفا ولس ادیدشل طب تاچ اذار ء امسلا تشفح لاقپر د هنسانعم قمردغاب ||
 , تانک ینزو هجرف تا( اینفلباو(شفخالا)ندشص ||
 اشجار شن خاک ناکاذا ن ءاهضج ةفانو شفجا لجو مانسلا شفحرعب لا رود همود ||

 ات 03در لە (شفحهاو)(شبنضتا) نکا ,ادا هنفجالاش ناد سالم مزد وبا هلن ننک كنه

 ۱ شكلا ربغضلا تب ملاذا" اش دو لجر لا ,شهخ لاقب رد هنشانهم قمروتوا هدرفصتب ی راکدید شف
 | تو طزد وشن دو 4خ اذا املا! باسبلا نم انلشکعب* وللا شککج لابش رد هنس انعم مردکرر ةدننزوا: یل
 قلراص توباصضص هش وژوا یی نزوفنک شکست )ی ضبفتاذا لجبرا شکچنلابنقت ندا وا
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 قلا ن درود و وو اقوام اج هوانلا نسب اقا دنیا مال هل بطخ
 دلیل تشح لابق رسا ادیب تسوپ کر وهتمیاضسا قاواقالوح اون تا نطبلاقب ةلولا شحلاقب ردهتسانعم

 فلج روب بوشا هلتعرضو سینا ذا ل هل نم ید ولا تح لات قباز دهنسسانعم قع روق ینادف امرخو تلشاذ]
 دسر مو هعطقاذا شا شح لاقیرد هنساضعم امت وا یروقو عسا اذا سرفلا شح لاقب ردهنسانشعم

 املا شخ لاقي رد هننسانعقعلاغوخیلامو هلاس نمصا اذان الف شیج لاق رد هنس انعم كلبا حالصا لا
 تویللوق ندنفرط ینا راکش وە اا هاعطعا ادارت وارعب ادب ز شح لاقيزد هنساتعم كير : ومودهب کیر و هزاکاذا

 اقم رد ةنسانعم كکود توا هراوطو هیبناج نم هعضاذادبصلا شد لات رد هنس اتهم قا وط هیارار كلر ړو
 ناسحا نش ,رویلس راکت نس مو ونکودت واکسن عی یو زو كشحا# لثلا هنمواشیشح ها قلا اذ اذاس سرا چ

 | قلوا لوچ بوب روق لا یخدوب هلیرمسک كن هرمه (شاشجالا) دولوا برت هدنقخ هک ن یا اهن
 ۱ هتعیاح نع هتششخ الوقت نددنسساتفع مرد وا قا ندینبازب:یمدا ریو تالش اذا دل تشجالاقیرد

 | ندنشیانمد هنفیذلوا نمت یسانعم لاصفن او ع اطعنا ین میس ها نع تلا اە راروان چازا

E۱ هجوت هیبروا ۳ دوخابرولوا ششهرذولا نوجا:  

 | ازو ام ادعاتم كلا ینذلاام نر تمفم ضعب هدتسهع رک تا ینوماب موقع تا اوبشا
 | با هنکرب شاشخاو نلیدلناریسقت هلبناو نعال عت ٥ كموق نع كالاصقن | لغ ل مالا امراضعب و هل راف

 | لاش رد هنسانعم قلوا ناف هکملگ توا وهم تش شح یا الف تشنشحالوعترد هنسانعف مت .

ealةأرملا تشخا| لاستب زد مئساننعم قلاق توب زا وق هلك وإ دلو هدننراع,کزوتاضو شكا نالنکمااذآ  
 [یبهانا دوا تن عسالاقم فد هنشابقق قلوا قلوحلایند ول( شاشعسالا) شخ یهواملمبق لولا نییاذا

 | ةقالا شعسا لاقت رد هنیسسانعم ,تامروتسوک لر هجا یترلکک کان رکلب اعم نیم یرازیلاتب
 | لجرا شما لاقبردهنسابنعم قم اة وص و رک ذيع اک اهمعشهزکو اهم رم اسیتفطوا تفآداذ شا
 | هلغمل ابق پو ر وعسراکلب و لاسطاذا نصغلا شععسا لاشرد EER یرللاد كج اغاو شطعاذا
 ۱ ترفص خر ظعادا اسود ةر دفا فسا لافبود هنسانع»/قلاقآ دعکچوکلاتللسناکآ نی سغایلشا

 | كنا یربسک لو شما )دولوا هلاوخ هلباعیثسا یراوضع لوا یک لتوادوککایوکه درنوبهدنع شکل
 هینک رواکجو زداسهل لیعو زود هسن آ یس هلوقم كر وک كج وفم وا شن [هلبانه ( فضل او) هلینصتف
 | "لو عاتب یا لک خر لای وان شاق یا مشعل او شعب والا شر لاغلى زو تلو السا

 | تواو زدناکم ماكر دفا هیتقف ليمهدنوب روید هفرظ یم هاوقمهب روط ی وق ینتوا لب هنا هغو ||
 | كج هرطوا شدا هرزواروکذع هجو شجو ود دعا یرسک كم «دنوب وتشد هنا یساهاوقعقاروا تاجیک
 وردش زق یکن ییکر ابا اش لنت 1 | تولوا اننا نقب نط كنیيلبا ادیت كجو فراغ ورح زف هلکعد هبوکسوک |

 كم( ةنحلاو)(شفا) اہم نبط انهلادقوم یا برج شح وه لافب رونلواقالطا سرح شع هزالدا نالوا |
 شیشخا ةرشکلا یا ةدناعو شخ ضرا لابنش وونید هر نالوآ ناوارف ۍاتوا ردناکع ما هايف كاع

 اچن الا لات ولک شاع مجنون هرو هنحو رد هدزنابز هد هلب رسک كيهدنوپ زوناوا الا کوکو
 جرم روند هب هنا دا لتنال تراک رح علیا ماو نش راندا ئا نهش شی ءاسلا تون نا بهت: هنمو

 قیاضق بوقیج هراناتسب بویلوا صوصخم ج رع یمسق یو دب روبتند هناتسب شح لالا قنس ی شو
 نک بود نایب انجضیتلانعم ناتتسب فلّوم یدنلوا لامعتسا مدنی انا هر نیکی هاوو دبا شعباخ
 كناخ شا) و ی اح رولک موشح یتجب كزوب وردم وسر هدناسهما غیچچ

 هل وا شلاق رو دون بوللیلعق همی وا زن د و زښت وب هلفمالوا روتعغو قسم هکر وند هنچناغا امر خت ل وش البف
 هداو شلوا لاله هدننراق یبلنا هلیعضكناح شا ) ییکنانفیضو فیش نیک هارو ام اشحیمچ

 هلادبع نب دمو ردندنیعات ۍېج ا ذشح او ردراعضومررپ هد هنیدم دفع شخو بکوکش ح روید
 که دید رود كلران وب نامزخو لر سکه لناح نّاشحو ناد غو كالام نب ةي زور دند هد بترو ناك شا ا

 .دونلوا قالطا نا شح هنس هاچ بولوا هلبقرر یعومب؛لرانوب مقتنورگ نبعکو ردب رالغوا جغ نور نب كلام
 هدراق,هلینحف كجم( اشلا) ردیدآ هلفرب یکن الپ دن راغل هند هلیسعض كل اخ (نداشح)) 7

 هلراوط باودلا ة:اشحو زولوآ ید م هخ رخ نیا کروند دعا یاب جهل نددت
Cass > 



 ۶ یاد ۰۱ کد اه کوډ یدل WENT هاش دا بالا نم اشارحشو ابرج تلا شرح لاق

 || تقدرفج هر شط غرب وق نوچ قمروا هلیساب نال: کرج لواراک ندور یجاردانب نواز نا واک هتزخآ |
 اردن تذاکآوو ردندب ول لن # جرا نب لاا نهو ردنا بارسا بیوتط ندنفروق ؛ كاج نانهدابص

 ا ندموقرم شرح هالو !نشغوط یکی راک کاب وکر اردنا لقت ق لو آن دینا للکک
 دیو یی وپد نیل جاوا شیخ کوفه ناب یا کرج دغا ك بلڊ | تونعض نعپ رار دیا

 یا مو هدیکه لبا ترش اعم هفمزاع تولکهسن/نغآ یکیلد توس ی

 | ودعا ندشرح وب نی یدلبادارا یژفرب مالک ی دکل لاو توب د دیم وب شرح تاک ادب اذن
 شا ماناس مالمو طن نشیرحلو ارور دک د لیا روھ ظا یمععاندلاا نکربیازارتخاندهننرپ

 | ةیقلتسم اسهضماجاذا هتیراج شرح لاقت ردهتسانعم كليا عاجج بورتب هرزوا یسهقرآ ین اوت احو هشدختاذا انالف

 ۱ ایا شرح هندقپ و هخرج مدنا لاسس ندقج هوا هربو یرثاهرایدارم هکر نوسناوا قالطا هناشنومرناش رخو
 انعم هلا شرح هدننزو لابعتقا (شازحالا) هلی رسک اناحرولک ارج یعج زوناوا قالطا هب نانا تعاججو ۱
 | جا لاقت ربل تسع نان: امار اکو :بنکت وشلاحو  هشررخ نهم بنطل شراح الاش ردفدازم هدلّوا 1

 ۱ سارحو از درابعباترد شار خون هکد وعسمو مس رو ید ودندن داسا هدیشزو E ب سا ۳ ينم اذآهلاتیخل

 لوقلعزددآ ك جنوب زر قوج عراقی هدنرادقمقمرب هد حن زو ریما (شی ربطا) ندب مطاعم كز هتعشا تلامن |
 | سکن شب رخو ردزفاش یب زقلا لاله شی رح زدن دیماتسسا شی ر جو :زدکچ وب یرلکدند ناچ هخاوق
 Ê رادندنناجر یی هلیښف پیک هللا دنع نب نشد سو قس هانبفدزا هعذج ن شد رخو "ردندنلاعز كنس ىس لدية سیف

 | ود هلی هلم یاس ردقوب هلی جم یریغ ندنوب هدراتصف ارد هدنبس مارکر اصن شک یی ن لتزعنو
 ۱ نلوکآشیرخو ردتاب هتلی دیفت لا له2 ینوب ییهذ,,یدیدج ج الخان ةع او كلاع نسناوبو
 | یاد هلغمرم راکت یک هکر وید هی دود لوشو -لوکایا شب رح بج لقب روند هی هو تاکرانالوا

 ۱ روت امیبو نوید هبیدنهزوناج ینلکدید ندکرکو هلنبتضرولک شرح یمچب هلوآر ری دتلاسص تؤرق هرتشط |
 | الوقت .ردقج هلوا ینجنازف لا هکر ونلوا قالطاهلام نا تلواربتتلماه هدننزو هنیفسا ( هشیرع) ندیمسا ی ره
 | ننوشخ يا شرج هيف لاغپ رد نسا نهم تنوشخ هدشنزو هفرغ (ةنشیرخا) یدب كلم یا شب وحس هلو تجرخا

 ۱ اهفقچ یک ند نا ر زم قع هدد نشختیا شو نرخ اواتشد لانش روش د هش نشخو تشرد شش شزحالا

 | تم قوا تشرفودزس هنساز هنپخکف (شرغ )دلش یرخا بم لاشاذکو ردننخودرتس ||
 ۱ طو هنالب نالوا درمس ی رد هدننزو الا ارج (هاشرطما)نشخ اذا عبا اناا بابا نم اشزح شل شرج لاق

 | کرولیشد نل درخت نان لو كق لع هتان جنر ءاش رو داسا ةنشخ یعپ شرطا دنیا ءاشرح هب لاتفب
 | ىقتتزو دا دن( رقم رب یاءاشزح قات لاتر رونی هیقانزولاو-رواو زین ککهنجونرو یقیدعونر |

 | نهنزلکلد مبخر اکر دنالب دیدش عونراکر وشیدهنالنهاتس نایتقح بویلواف ندنسافهعهدرب هدونننیمی اونا
 | تب چ ااا داد ماندن نبی کلام ن شا جلو یو السطا نوکیا جارتنخ او شرح
 | قاتى هدیکتوناق بوشابا هاب وت كنوبق هکر دبا ثانکهنوکرپهددنزو نوزراح نوش یلدا |

 ۱ ایرو جد شا نانی ویوا یا ندقلجآ لوق لع نالوا زوز وا داسو تک (سرطسا) ؛زولوریت یکی
 ۱ نهان لبعضنا ۰( شیره )۰ ایوب لیدو بابا لموخو اشرت با
 ED سی تج ران بلک قدم ارم دهنسانعمیمردثالطو قمزدشارظوا
 | قاتتق :ردهنسانعم قم اسف تو ردنل لب ویس هدرخ هدرخ نارطق میس هدوک كنود شعاع هل بزفنسک هره

 | هارو رفنضخ ۱ (سفنرطعا) « رند رد هفتم شرط نوه دون ادا رخبل هال 1
 ]| خفا یا شفنرح ببر لاقت روت ةمدآ تفضلیف مع لوف لاو باف یت هج ||

 ۱ بم یا شفنرحم لنحبر لاتقا دون نیذ هندآ نامش یدوت + میطعوا

 | ناش ضخ بضفتب یا شفنرحم وه لارو دهد دت نیفزاتع منا ندا اذ نا ندمتسنرهو

 | تلل ىم یا شفنرغ ل جر تب زنک هد هقرآ هپ رکو ترشا قاد کو وک وینیف پی ىپ هروفو لو |
 | | ثكنشو ینف.کلاح ( نشا )روشید دنا رکا هد زّو طبالع (شفارطاو) نو تیز فرق ۱

 ۱ ین وکردذوشام ندنبناشعم هت الا ښخ :آیرگذردمنشالعم تامردنلولع كوروا یش هیدن |



 تفت نتوت

  تالینلواریعت شیارق شناجا ردیعما كعاطرب هد که لفسا هدتزو یدک, (یشتح) ندنسحم اب 7 یسینوتلا

 0 ظمح ڍَقج هدغاط نانلوارکد دیزل هلببق ةعارخو هه رخ یو برتر درب هان ننیوتعاتجی |
 داو لدکی یسهلجب هجقبلوا زدیاپ و تباث یشیح لیجوبشاو راکشآ زدنوکو ملطظم هک کم ادام بودی |

 :قالطا سیا وزابآ هيلع ءان زاب دلا نیم قدهع هدنباب كیا تربصفو ددنم هن نیر دنر وہ دضراعرتولوا
 ۱ ین میناب ینحو نابدید شرق شییاخا هلستفابضا کا هلغلوا یتا داستا دوج شد رقویدیشعاوا ۱

 | هک یک ل یفعما نی یشح رد هلنیتف ضعبلا دنع دندنزندحقراط ن عبرا نرو رغ نی یشحو ردن دیاعصاهدانچ ن |
 ناردندت او کی نی ات لو یخ نرفخ نحو دحنیشح ام او ردندناوز دو
 بد هلینوکس ان یمه لاح ردیدج نصح نبنارع نږ باچا ک لولس نیوشا زرد لینوکس فنانو فی |
 ی د تاغاطرهدندالندنم اوښ و ردیدآ تاغاطرب دنس قارش ارم یشیجو دز دک ع د بوسام هسح ین لنت فا ۱
 | مد مدیا شمالا ةکربازذه تب ارک شبطلصق رد مزاوردرپ هدنزاضح هرمطب هنت یتا برد زوالا 1

 لنّوا یدکو داوسلا هدیه یا هیشبح لبا لاقیرونلو | قاللطا هرامو د نالوا هایس كا هلبعط تااحو هلنیتخف (ةیشنخاا
 روتلو !قالشطا هنعون هایسو ربا كنور رد هدننزو هب درک( یش ا) زونلو !قالطا هنالوا قشمراضو قوچ |

 ار رد ید شوفهرق هکروتلوا قالطا هنشوق لتشوط هدسنزو همامن(تشابچا) مانع دوسیایشیحلمن لقب |
 یروصلا شابج ردندیم با هدننزو بارغ (ساسبح) دن در دیرضلا هللا قر نیا هو روت (شتوبج)
 ندیدج كن دو دیقف من یساولا رفع نبع لع نب دمج هدنتزو نایضمر (ناشیج) ردا جم شاب ۱
 هلتشبجل اوقنرد دنس انکار پکو هنسنهدننزو لیعفت (شببهاو) هلی تا ساب هدننزو سج (شبط 1
 نچ ندبظافح ۰ دییزو نابع (ناشیح) اشش هلتعجاذاب اشیح نشدج تشجوآلوالاباملا نم هتشناخواتیج ۱

 هدننزو نودجب (ولح)ددار طاق هکر ردعلقنبا هدبنزو دجا (شیا) لبدج یوم ۱
 نوّسیج نب لعو ل السا یوم نی نوشبحو قبصتلا فشول نب نرو قالییصب

 بم تالا عجب یفعو هیلع یلاعت 4 ها هچر یا ماا هدنبدحب نفرددننزویریبز کی شییطا دود« نن یب ورد ۱
 | شزجنو,شو تب لجر لاشیاروتد همدآو لا تیپیک و هدشزو جربز ( یز اور هددنزو روفصع (شوزتلی) ۱
 راک ر نوا پنکبسو تیب شور جور ریصقیا شززهوشورتح لج لاصب دو نید رودواو ی 1

 لص لوق یینعروتید همدا 1 نیک ٤پ عبطلا فیفخاو ننی

 أ دیش بما قتل نوتج نچ ج یی بی تسمه و
 تان هدعب:ددمنن بی یاب بدچدکر ہین دش چاک وک ایمن یاب ناب

 هجرجد(ذشزا) ی یادی لاتی ډنمو :,یدنلوا لاا کر واچ
 جیبی سره رذمن شیب ی ۳ کو

OEY oدلار (شذخل) وند دنا اب وب رم نط ٍِ  
 سی RTE بدو موفلا نين اتش دونم کربباوکس توت ین

 جو۴ راطشو.طاشن بولیرونک قوش مدار و_همدلذا لارنلا شنچ لایت دوکید |
 قرعه نزو بغتک(شزج)طاشنلپمیهاذ| لول هم لج لیا احن انب رد متا تعمیر و |
 هله اتم قق رفق (شیتجا), سدنداذوا یشن ا لبا ا دبع ن دمج ندا ند رحم سیاضومر تدار ۱
 | نلف شاچى لافي ردبتمابضعم قلواهللوح بی س نادا زف اواو اطمهدننزو لاتا (ساتتحالا)|
 ردیمسا لجررن هدنپننزو رفع (ښشردخ), شزنج اه هبلع نم رجیاوه شیتجناف لوهنجلام انب یاعا شنی هل |
 وقوع هننالب رکنا 7 رولواددشمیرابوروبکپ یرازاضماو هاه ,(نشب نطاو)هدنزو جزنذ تیتر

 هدست دی نجا نون . شد رحو روننبد ةننالوا نشخو یریایسیدلمشخب كنشن و روب دونخاپ هنالو اهلی |
 هیاکزاق هچوتولناولخو تشرد شیرحو : ردن دیتعل اونی کرد تيدا مدآرب هقشبو لیدر نشد ای ردهسکر

 یوم تو فد ie a a 0 شر ناشی اط 4



 ۱ قلب ناوزاب ر اقرار الات همان انن لبو ا تراس را کان ۱

PAA 

 : || و شوقەبىكر قزهیسمالغایخذوب هلی شک رمه ( شامال )> برهوا فاخاذا تلعلابابلا نف اناشېج |
 3 CYPHER F1 ARRAS شج قع هیلا شمجا لاق ردهنسانعم قععص
 ۳ کا اپ نون زوک اا هدنزو ۳ مود ایمن کل شرق وب قفبااا

  ۱ | 1۱ وب صد ثلاتو روپص توت نماز تان

 ا ]ام شهچ هدادو چرسو علقتبیا ضرا یا ض رانم شپ یا شوهچآ لنچرلات هلواردیا نازنکتب وفا

 | هلاصف (ن اب او) هدست زو دوعق (سویجاو) لینوکس تزادو یف كيج (شیلبا) رد منشان مرش تقرا
 ۲ شا لزوکوالغادا انا بپجواشوبجو اشیا شې اسهریغواردعلاو حلا یناج لاافب دف سافت اتش

 3 ۱ شاه لاسقیرد هنسانعم قاط بنولطایاحو هردوتضافاذا ناعلا شاخ لاش "نددنسانعم كلکود توشاینط ||

 || جافا سفناا تشاج لانقب ودهن ساع كمود لککه کلک ناش لزق للج قال وب لکوکو رخزاذا یڈاولا
 تعفترا اذاهبضننشالافی ردهنسانعمقماش وا ندنرب كر ول هلی قوخدوخ اب هودن او نزح رح و ناشفلاتراذوا

 فن تش لاش ردنا عم كغوذفوخاقمالوب لکوکی دوب هدننژو لعفت شما عزفوا نرش نم
 ا | یقف كج (یتیطا) هتسفن یا هعشاج شاخ لاس, زونلوا قالطاه ياشنا نسفن (هشنکاحا) تشاحن: ییعع ۱

 3 ۱ نایلغولو ردصوصخ هرکسع نده راس دوخ ابهلاتقو برح لوق لع هنسانعم دنج رونیدهرکسع هلینوکس كتاب و
 ]| داماش جو اهریغوا برط نزیاتسال وهوا دنیا :ملطص نشب لاشرد رذطلاب هيمن ندنس انعم ۱

 ۱ 1 رج نب شپو الی قازجلا رقم شیب یار یدمطلا دعو ردرلت ب شیج ندو "یلعندچامشبطاوا
 ٍ 1 تالوادوخاب شرج ا تاذ) رولوا تءد یز رقم :هدننآرقعفانمما هلغلوا موسرم یان هد هنس صحب ردیعبات"یزرقم

 ۱ |(شنینا) یدیشلوا بئافو غطقنمهذاروا یرزهدالق كن هللایضو هب نظر ادعضومراهداش زق نبذل, لا
 | ولو ةونجق یک هلن نوزوا ثوژواو هل ةلبا راهناذو لی وط هک ندیم تاخر عونرر هب لنکلقج
 ]| کا درام هتاف لجو موشرم تابنرب هدتناونع ریلهدننزو ریکیآ هددیسرافتادرفمضعپ زارپدرلشاک !هدیسراف
 1 ردیدآ هک اواز دنما و ردیدآ طخ رتا دز ممت یکتا هدنندنزو نادیم (ناشېج) لرد مت وب هنمضقو یولهدیکز
 | عقواو زا وفا | تعاجچ راک دید نوین بج ودیقلتادسک ما تیعر نیعریذ نیر نانادنع ندنعءارهاو
 | هسلپ كيرالا هوا نامه یک ارك ر وشیدهنا لوش دلېنزؤ ناک (سایب ايلغإ) ردنا لصالا * یعیناشیطا
 ۱ :یدنکییزز دظافحإ شابجو لامپ كلقچپ هکر حاذایذلاوهو شا یج شرف لامن هبلبآشورخو حل
 | بةو چرن( نربط ا: مهلا الا لس 1: صف ر دما ىر كن هسك مان ناخزط نر لف ن دج لصالا
 ۱ ثکراولیپایهدزخ هدنبزو لحرتس .(شف ربحا) دوقج یا شربحوهلاب روس روسنید یک ن طور ادنیکت یابغب

 ۱ ساجر ندنسهقناطرهر هل هيم كامو كەز (شیحالاو) هلاه (هتنطاو دانه (شلطعا) روند هود
 ُ نوا نادال: واول شدلحا یجب - كنزاتو هلتمص یزاجزولک ناینلخ خب راکم اوا رەال

 | لاغر رس ی جو مو های نچ شد نیدجخننیبنحو یزدی و ندخل
 | تاب )ردقج لوا عهای اک رونی میک رکج هنوکرب ناشتحاو ناشدطا دالب نیس یا شیلا نمی هاج |
 9 هناجر نالو اعبر ند هدد عت لث ابق حب نایلوا ندو ذا اولی فد نن زو کو عطا (ةشوبحالاو) خبسزو هما

 ۱ قربان نمی یهاکدازب ن همان هد نافل هشاحو هلسنق نم اوسل هعاجن یا ةشوبحاو شاخ هدنعلاقن روشد
 || هدنزوربز ی )بدیع هاو !مونلک نتئزاجوودیدآر بت رهتشب هدنهزول عافنیقوشو ردیسسا
 ورا شیپ یا تن شافو شیلچ نه داضو رم عمار نیخ ان کها نت شیخ ریزی
 | اهلس نب پۇ رذرایعب ات اسید نباو جی ریس نب شیبحو :یشنبن[ تنیخو ردقوپ قیسن هبهنسنرب کش نحو
 | نهی واع دوخا شاب واو شجن باد ناو هطدناو یس ومان او هلا دبع ناو رمشم نب او دیعسن.شینو
 | ننمهارب ندا و نسر لب عاج نند چر لج ن ماقو شبخ ندعیرو شنپج سرم جم
 | نشدن لع نر نرجو: شبلح نب یب اسو شیخ: نیشزاخو نخ نہ لع ن: دو شی نم مهار او بل
 ردن دنیدج هاور شینح ب , قاوم انالوا نمد یښ طو یشن نب لاک لرابدو نابح نم خاک نجاد
 وما سخا ریل" ارض رو هانبتحفو هلن هک هدنباونع شنح تنیناضعب ردن دناوز اهک لا فی مذاللهالو
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 ااف راو هاو هنسانعم میم E TEES لند چیز ولیوطیا لوشن لبد
 هح هتبهآ ی هنسنر لوکس كن فو یتفلیج (شفطبا) فاض فب قیقدیا شوشعب لجر لاقب روید عدا

 امسدهرصعاذایناثابابلانم اشقج هشفج لاع ردهنسانعم قمهفص.ی "قدم هب راجوا ؛براقدرپ لوقلع قمص

 ردیفل ناجا | برکی دم ندوسالانب نا دعم رخ اوا هدننزولیدنف (شبخغطب) عب »اصلا فار ظاب بلىلاۇھوآ
 هقلحاذال ّوالابابلا نم اشج هسأ ار شچچ لاق ردهتسسانعم كلتا شارت شاپ هلن ۳ دا عف كيج ر شبا
 یا انچ انا نالفعمسیال ترعل !لوقتدنمو ایتخانوصیااشجح اناج نم تعم“ لؤفت روند همس من هثتنهآ اول رکو

 لوق نحصل ودن رازب هنساندو ند نالف ن عب همراب ال "اعوكنع مایصتم « هاتنعموا اصن لیقالیا توضنندا ى

 ۱ هبراجوا؛لراقهرپ جو .ررواهغار خاص ییسیدنکب ومص قلوق هرازوس نیمار هنشیاو هک وسكنس دوخان نايا
 | تودنا دانا عالهلا تونو عباصالایا ارطان هبلجاذانبللا ش ج لاع - ودهنتس انعم قعاضصدوش هح هته

 زوکدم بلح وب و اتهنعالبو اهلزاغییا مالغلا شم لط ناق رد هنساتننعم قمردشفص شور ی هوا ||
 اشاچاهلعحاذا بلا شچج لاق ردهنسانعم كلنا شاچ هنن یراوب د هلسوکر وا كند وقو ندندنساتشعم

 یزااتاہنو قولحیا شفنا لاسقب ږوتېدا هنو تروعا شلواشارت هدنشنزوربما (شیقبا) یکذیساک
 تیاغب و ردیدآ ار خر هدنسهیحانهکم لجو یف تنال یا شیججناکم لاق زونلواقالطاهرب قالبخت نالوا

 مال ان تلمعتسا لوم )وعن نود هنتوا ماج نیکتسک ت تك. یحدوب هدشزو روص :(شومطبا) رو شد هپهمزرخا نیکسک |

 یت اندیاقارحایتانابنو روند هب یبوق الو ندنسبحاوو فارطاییوصو لاح ةرونیا اشوجواشلج
 ۱ دفرحم یاشوججهنس لابتشو اپبحاوتنماهوام حر تناک ادا شوچرب لاق رونلواقالطاهیهنس قاروقو

 قعمابیوا قر یتساروب یتساروا بودنا هفطالم هلب وب یخدوب هدینزو لیعفت -( شیمهلا) ٹال
 هنوتاخ ییدروکر ه هکر ره هک روند هتسو دنز لوش هدبنزو دا دش ا هعالو هلزاغاداهشج' لابقردهنتنانعم
 هناکءاتنلل ضرب همی !شاج لحر لاش هلوارږدشارا ح رفقلبا هک ایک لوا رب! نض تاھا بودن اقاز نی ۳۹

 ةهأرما لاق د روند هنوتاح كويت یتبرف هدنتښنزو e | جن ءاشجا) ردیف لج رون ساجنو+ شبا بکر ا لب

 هنن وکروا هل راوبد نبی وق نکررواهلشاط نیسد زا كنب وق ةدننزو باک میشابا) بکر اة بط علا اش
 كمکچ وص عوج كانییوق هلن وک نونو یتفج ( قینقبا) زود هست یتراکلیازاوتساو عن

 ردهتسانعم البا ەچ زدیم قرب آر موقف تام حزناذالّوالا باسبلا نماشندزتبلا ش اج لاقرب هن
 نا لا شنج لاب ندهنسانس قوا نوغوزو ابق نرو رول ولو شب لا
 اش فتا كليا فوخ بویلکلب ند تتسرب و × قاناذا لحرا شنج لاسلع : رد هنسسانخم كل هو هشو
 بی ارقیا شناجو شنخب ناکملابش روید خد شناجروند هناکم بم د قیس هفاس» شنجو عزفاذآهنع شاخ

 قلوا یلتیفلحترب و رعنا رخآوا حمع)ا لبقیااشنچ نا لوفتزون هد وخنآلتقو زجل عفو خامو
 نددنشاتعم قنات و او لاتر دلرو ندوقروقو بدجااذا یتاثلا بالا ن هه نزح ن اک اشن شنج لاف ندهلتلاتعم

 اف تناق ذا ةهشنچب لافب روتید هب ب ؤق نلزولوم هدننزو هر (نشنطبا) تم تنبیه لا
 ده طقر ند,هکو هردصیا هشوحبرسط لاسعفت نون 3. هسکوک هل نوک شب لو اور نةك وجا( سوق اایط

 دوسنید هنلب تناسفاو_هرخآواهنم عي ظعلا ةمطقلا ىا لیلا شوج ئىع م علا: اروع دهن رخآلوق لغ هرم ظع
 لا هتساسنعم ت كنك هک نوش رولواردصمو رو نیدهنطسو تاج لذک یطسویا | / وب با نوقتا

 الیلقو ردف و زدیدآ ك غا مط هدندالب رس ج ننیَلب شو و هلک االازااس اذا اشو سرم للا شاف
 عضومرپ د خاب در هبقرپ و روید هنسکو کت النا هلیڪفو لس كوخ -:(سوبا ) ردیدآ عضو و نولوا قرتام اورا غ

 لعفت (شوعتلآ) ردیدآ هبرقرپ هدنساضقنارفسا هددنزورفز ( شو ع ) زدیدآهبرقر +هثماضقسوطو نادیدآ
 لابا لوخد هضرارب و ةعطق هننیضماذا لیلا شّوجت لاش رد ةتسابنعم كمتک ولما یک هدیشزو |

 ۱ لاق لاش روند هلو زپم نابلوا قدا كبه هأبس هش : عام سا سر نسوصصآا) نزن ادا ضرالا سو لاقت رد هتسانغم

 (نابت مو «دخزو دوعق (شسوچباو) هلنوکم اهو یتش ایج ((شه طب ادیدشالالو زنم ىا شومو
 ناتفضتوش .وق قر هنس الغا هنسانازدهنس انعم یععضنوشوق ی ؛رغوط هینسک زهلاوقروق قرة يعل غا هلااع |

 ءاکیلا ذی وهو هبلاعزفاذا ثلاثا مدارا بالا نماناشمجو اشوهخو ادم شهدتو بلا شم لاقی یکی ص |
 ۳ در و تیم سس قجاف هباوقروفدوخا قفروق ندمنسنزب ناشمجو لا جرب یبصااک |



 TN یلمشییرا واکس ناسا كاد قلو وز یر هد ازاد شاشپ بالا ۱

 1 يايا یک کرک بولا ص قبټ اق نزا هودو واولابشورجا لابو لازهذعب هحبج تاناذلجرا سارا
 زدذاش هک لبس دین لوعفت سا (ةسش هایش ًرطا) "تنعسو انهنوطب ات التمااذا نب الاتش ارجل اغ قت ندهنسانعم

 ا راو ندشاکیر 4و اتش هلی و یک یکیداکنضح هژیسهینن لوم سا ند_تلعف نصح او و نوطالا |

 یوچا بنا طفلا یا شرم سرفو لجر لاقب دود هناویحوناسسنا نلاق رانی هلیس دن لعاف مس |
 | دهن ىا نیاروغا ییضرهو نشنکءاذا های سزا لاق ندهنسانعم ل كلبا راکویشک هدننزو لاعتفا

 وب دوخ و تف لزهددنمواوو ءارو نم” كم شو شو ولا ) تاتا اا ۶ قلا شزنعب الاش |

 ۱ ۲۳ قو هكتارا كل هدنزو طالع ( لار طا ) هنج طا یا هش ورح قاب لاس

 لوق هود همآدنوتوب یتهج هدنننزو طبالع (شفارجاو) هننزو مات[ نت نضر ضیا
 ۱ نتفنرخ همدآ 5 دف الت مییساوا مظعلا یا شفارحو فن رج لحر لاقى زوتند منا اتقیرلنا

 | نیاقتسنرب هل دی دشت کادو نف كوك (شلبا) اهنعضیا ذبملا نفنرط ها لاق رونلوا السا هيلا
 ۱ مک ووم راجا اذا ا واس ابا اھ لغایت لار دھن اخ قمافوا بوک دەز زەرب ر یکروغاب

 | هتشنکا اذا ناکلبا نش لا ردهتسانعم كعروبسو اغ مەلرىقاذا ها الخ شک لاق رد یتسا نعم قمر وا

 | لاتش دهن قرف شاپ بلوقیص نتزوک مدآرنو اسهافتاذازبلا "شج لا ردهنسانعم قاترآ ییوقو
 | لقب بت نعم كل بم بوروبس بولیس یک کری كلنوقو او هاتمااذآ هد کالا شچ ||

 شا عموم لاسفبوتد هر قلشاظ,نشخو تشرد شعو اهافنو انهتننک اذا بلا شح
 ہاوس رکک هغ وا رقفلا شحو هطسو یاران لا شج برم لاتعبروتید لب كراوط ةبادلا شش دو

 | ن تضر یتدوپ رنک نرم ا هب كير وند یدن ایشج هدانعم ی وب ید هتن روضید

 سس

 سس یورو

 ۱ هات لباب بول یک ن رک او هدلننزو درز هتمتف) شن فاذا ضزالاتشحا
 ۴ ودود هۍکو د وغلب هدننزو :هدننزو اداة شاشللا اشلسا) اله اقنواهسنک نازل نرش لاقت

 ایم وتو نواب مزو پا نبق :ةفمافجلا) ندرت ںی شاطا .دیلولانمهارباو یوکلاشاشالا

 لج نيا نم یهو شی تعطا لب هلواشخلوا ج تویقامرخ بتا هنا هکروند هنوالن روغلب و

 قم ۱ رک لا هل رسک راهم ( دشت و)( "شیلا حطفرفوا م اف قلبو ردقىف لعجف
 ]راک دیس اب دلانا ندیم هدننزو ر بذ (نبتج (شیشح) ردنیسا لحخررو هنسانعم قد وس روشد هدواق هدننزو

 | ییا نوران ذا تناصآ ةدنصوصخ تق كيا ذکم ان یسنعلادوسا نو جت یترطلوا هلن وبنیاوعد 0

 | زدن دنلاجر ن اک وع نیاو ند نس هلق عحذم رم نب شیش ج و ردندسنس هلق میم كلام ن شبشج
 ]وال دعا نددت لیلا خو میز ملک اوج رولک شایشعن یھ رواشید هغاط هایعض رب
 ۱ هرب هدنزرط هیت هل اق شلاق بول روا نیک قادودو هنم هعاس یا لالا نم شجیطم لاش رون-اوا
 ۱ مای لرد روت یی رج و هدزاسو رد سا نهشزپ هد تسند هب نربط هار وضو ر ونلوا قال-طا

 ۱ یزاثیکسم شلوبوا ند هضفص كنموق دامهدنسهش هکردینسما غارت ەد ناب ناب كخاسط مان ااو ردندآ ||

 دھن لجو ماتیقا ندلح را رار كموقر و رونلوا قال طا هتغاسج ندناتلع زعوهج وت ندر هتم“ ر هلیعصو
 دشن هلص لوح ! 1 شا اغ لحن طبادیع تشى شوا میام هوقلاةښج تدهش لوفت ||
 هلنپتم "شل الا ۲ روند هو و نلافندبا روهلن ورود اشىق ادلب ایچ انام ا
 هدیفنژنو فبلغ یا تومطلا شندجا درو سزفو لر "لافب رونی هیدن اسو دعرو هئاو هناسناولسسیلق |
 ۱ نا عور ندزکک ی ارهلوا هیبطیلغو یشقوغ ول هکرولشد هب هژاوآر ندزاوآ آق جفنلوا كم ناسطاو لوصا
 ۱ ایا افق لاو طه نزاو اونم مرکب تنحف نشم طب :یادق]

 ۱ چد یا ر شن نضا لای هلوا بح اللص کو نام رشا کا اوا ولو مارک هکر وند هر یدک او نو د الواو

 geri ١ روشد همدآ نو زوا هلی كيج: [لوشلبا) لخلل ةا ءانض ظا تاذ
 جج حح ۰

 لحر

 | دلتا نیما یا ةع ارج لبا لاقب روند هردو د شفلواط بولانص قیساقنراقردقلوا لعافمسا نالوا سابق

kbar 4 

 ۱ ۱ هدب ةن ا) ردوا كيوص قاروشربدوخا عضومرب هدنقازطا نشانات شعپردراو یراهسجران او 1 ۱



 کیه قلا روند هخلزسقش قبول قابصت كمادناودنجو سان سر غار دوو قالطا هددناط |
 تجسم

 نیا بکر ندنس هلی هبنمچ و هنسانع+یبطرونلوا .قالطا دکیکو رده انعم ارعو دابهچوناعو ءافچیاشچج

 رولا ښچو ع .هللایصر رادان ائر نن شو ندعو هل دبع یزردارپ و پن یز نیم اچ او ردیج |

 تورا بص هنلوق هقلح هتلحیآ نان وچ کری هنسفراب' وب لوش هدننزو هرم ( ةا ) رد هیر قرب راين |[
 هژوا شدم وق بولوا مت یناضعازونهدکرونی هیصلوشهدبزو لورج (سوما) تیکمرک ان ۱

 هد دام وب روند هيهيحانزرو هاب هدننزو نما (شبحما) دتشینا لبق ,نیضلا لاقي كلذؤ :شوجوم لا ۱
 | شرح لج لات رونلواقالطا لحل ا شح ةمذا نالوا ردیالوزن هیهخرالا هقشپ ا وخ توت

 لا رونی هدا شابا تبا صا هضزامرب هننابزب واب مب طلت لو سا بلا نع هيجان لزب ناکاذا لینا

 كتفاجي ندنعب هلتبق نافطغ بلعب ن شاز دن دیماعا هدننزو باک (شانح), مش بیضا اذا س ا لجر

 دشنمیا هډو رع شبوه لا هتمو ردکعد یخ وترد رفعصم كشيچ < هدینزورعب ز (شیخآ

 یارد دوخ ی هنفیدلوارونخاق ایم اد ر وا نانا ییجنق و چ ك چوک مهطلا خالو ساپنلاروانپال هی

 جدو دج وربع کم نی دوا قالطا هینک نالوا راما مرا شذساو طالتخا هليا هیر الضا پولوا دن ہی دوخو
 شیاتنحال) هعفاداذا هشخاخ لاو ردهیسانعم هعفادم هدتروو هلعافم (دینجب ار رد عتسم هیمایفیوب

 ليج(شرمجحا) مظعاذا یبصلا نظب شذا لاقي رد منسانعم كمويب كر یراق كغچوج هدلتنزو ین اینعقا |

 رونبد هناشوط یلکرماو رو تب دهنروع قلتو نیکرچوارونیذ,هب قراق هجوقولشاب هلن دو ی لیمو

 رو درمیع> هدنرفضمو رولک ر ماج. نج زوشد هثنالب اب رکنا نیشخو یریا كو هنساسښوم عضم بنا |
 فذح ئاز ةتسرولوا ناز فرجرک او روتلوا طاقسا یربخا هج هروب هدنرزر غص ذو عج كنبساجترهز ات

 عج (شنح) روند «یرافمجوق وان هد نرو دوفصء م (شوس او هد وفا )دالا ||
 | دزو هجر جد متنا .ددبدآ لجنرو زخیلخ یا بنعت یش لا ةي روتید هڼ هنس طلعو نیلاق هيترو

 نظب.شزخج لاپ ردراون هخ) بهداد هتيم منعم تو یراق كجو چر هیننزو,ینباتسنعقا اشن

 یرغوط هنن دیک نوا آهن بوکس تالدو یضفنوج (سدیا) مظعاا (نلننججاو یبصلا
 یعاربطا هاتف .(شدنجا) جال دخ ایل مراداادا یناشلا نابل انهااشدخچ ؛یشلاسدچ ل ع .

 کد ماز لا نوار فجج ادرج نیت عاط لا ناهرون زم ت قلو زولک شاپجل لیج نوش هبلاق
 ئیلا سزج له ردهنسنانعمقوزاق بویشاق یی هارب لینوکس كنارو فلج و و

 ئل شرج لاقیاردهنیسنانعممز دیک« بوی ونص یغوبق كێەتلىذرۆ هکعلاذا نانلاو ل والا بابلآن

 س اليل اکبلدانا دیبا سرخ لاق ودهتسابمنعم قمرا شو غوا تولروس نوعا تزود نی یزدو هرشقاذا

 بویارط یثابردقخاکود قانوقدلظا طو هق دما شنا شرج لاغب ره هسا عم كکوخ هنر نیو
 شرج ل اقب ر دوت انعم كغ رکس غا چاو هتیزبهزانا تج طنلاب ذکح اذا ةسأر سرچ لاب ردفنانعم قغزاق

 رود هنسدذ ریش نددیارومط م هدکد دروس شب رد" ینالبلرکنا :یفالا شّرخو اسشیطباودع ادعاذا لخترلا

 هدننبب دث هلیلوا كنمههکو ضابهضعب تکح اذا دلا نانجورخ تونطیا شب او ۍفالازرم ناب
 | شر جدعب هتینا لوقت ردنفل نخ هدنننزو درمصو النتکتفو هسکو هلیعص كج هدنوب رونی هنامزرادقخ نالوا

 .لاقبوونلوا قالطا هذ هلیلرخنآ هلوچ خف شرجو هال هد یا هوا نیبام یا شرجر شرجو شزجو شر جو لیللنم

 لاقي روید هبهنلف شلکودیربا هد ترو راما (شب سمچا) ندید عض ومر سرحوا دنمرخاب لیلا نعیم اقا

 يز وفات مرا ټه شی وچ لج لاش رون د هنرآ اک اک,نفانو نیکسک نیک دون هق د منی لنا شی رج يش

 دبع ییفافخ ن ساق دعو رسی نک كب یشیدربو ببطډ م تاکاذاشیرج لاب روتید هزوطولْشاطو

 ردیدآ كلوا هان هوانزو در («شرچ) زدهدلیارپ هدتس هح ان دیبا بف (:سوج) ردرعاتشرب ننیرچ

 یشسزج) ۹1 ىنا فوج نورع ق هعب رردیدارّوا تعاجیبتندنب دم :ندنیدحو ردیاروهط مودو نادیتن- الا ی 1

 و رج | ردي لو !تنمنکمات باسن نمیلع نیا چت هلا هم یاج ( یتشرحو) هلی دم یایوپ هپ
 كتب ر هدنیلهامب هدننزو ریبز .(شی رحب) سفنلایا یتا مرکب لاقي ندهنشابفتعم تا ذوسیفن هو

 شارا )زدن ينيج هدشارچ نیدساوردندبابچعا هقسارج نی متر دندیفاسا هدا نو همان (مشارجت)یدیچما
 ells ماتر رونا یک دیسک یتا اج ونار رک دهچ نیت ویو

 "وی



1 

 وز راو هغ تحادا تناملا بابل شب هنع نشو لاتت"هنناسنفف قمردشارآ تو روض یهننسزپ رولوا
 EFE وجوه لب ۳۹ مس € EA TEL ت چري

 ۱ محال وا هدب اوال ان لی شم لاقیزدهنناسنعم قوا کود وب دنا ها
 شن ردهنسانعمکاکوب و هلو ان هیلا هالشن شه لاتشردهنسانعم قفوصلا هنتسنز ر نوعا قلآواضیا

 دوو شیوا قلا شن لابتقپ ردن ایم کر یخدوب هدننزو عفت نشتر اوم اذا

 هتل )عذر دن یا شورت لانسقب ردندنسانعم عاقجا ردل متسبب سسرپس هدننزو یل
 ۹ لاق رد هنا نعم قوص هتسنرزب برا هنب رب یرب هسک یکیا ةدشزو
 EGE ڈیم هدنآ کرب دآم عا ودرب هلشینوکس كنو یف تلاش شن شبر الا
 ا اشارك ذ هک ترس ازونهم ضد ضاجالسرا ریس اب ابو زط بوس
 ار تدبلک واوا لاتصال اتمر هز دن آی راک او زولوا یسی روقو یسزات هکر دیمسا ناتن لیضاز
 ویا واتس نآ ید < یشؤق نججردتلب وردنا:یادیغت هلکنآ هکر دل 2 ضیا رفقا روت ادا لاله

 اند اب تاق یرلکدید دوش زولوامواسقماک ید نجم یراکدیدسلا هاودو نت رضا التصاو
 نعیردلب هکر زدراو اونردلناقرهز زرد قالضطا ناعاله مین ندوب رادکوکرب زب هدغاطان لهالم
 نا ۳۳1 رود شعب تر از یو هی هل دزاف ازد شوم شنت دانت اف هک شیلا هزافو لوید قوا
 ۱ قاقارالدو بوخو ضان ذوب تدر :لیعفت ( شیلا ندیتشعفد قارت كو رولوهدنراوج

 رک نو نرخ هلو تفت (سرل) ةیقوفلاهالا لس صف هنو ةي ىا هجو هلا شا | ت
 قرلاو ةا یا شرتلاو شزلا اتهام لوقت ردمهنن اعم تنضو لخت و قلبوخدب لوق لع كلهنلشو كازو
 تاک اذا تازلا تابلا نم اشرت لج راننوت لاتقب زولوا نداصم دروب زم یانعه, هلنبتکف شرتو هنضلاو قالا ءوسوا
 لی رونپد ها دایرکت («اتشلا)ردضص ندروترما یاتنهم (شزاتاو) هنسنزو تک( شو شرتاذ
 ۱ دننزوت نح اقص / لا ]دیس هدام یر یزکد عنضوم هلغلوا لتعم ود و هنا تم
 سان ادرس لان زد ةنشانعم كمرذکوت ەلىك س کو خذ تا( (شقلار ردندآ
 اتش ردت ولفم ت اتش هک نوک دندان مالعا هدشنزو تیارغب(شاب" ا ا رف

 ذا راغل شلاش ر رددشنانعع قشرة لت ندنولط شلزوفوا هلددشت كنتو یف

 یک, ر و ا ی

 ۳ می 1 لجیروب هدسننزو لورج (سوپم)اردندنیندح شب نبیلغو ردیمنا یاب رضا شام زاوخ

 ث

 | دوو نا تا لایه اضخب و لوکس كل هز مهو نح وج ساجا) ما لات صف 0
 هو شن هنمقذخ]لوفت وتد هک توبات وا رز كناتسانا ةة زات هرطضم هلفوح ندنسر
 او هتشفنیا هشأح کە لاقي دوت ترک هلسنهفطان سقن كناتسناو عرفلادنع ت نم لقا

 ۱ او یواش لابقاو هجو ت هنر رولواردضمو ردیذآ عضومر شان رولک شواى
 | شیت لاق ایم شاف ى اق بزن وا ن دنر هارو هلیبس فوخاب نزخو لتقااذا لالا ناسا اشخاا

 بزوار ەگ رود غو دوخاب هسکوکدننزوروفصع ( شوشو ) جزفوا نزخ نم تخفتزااڌا قن
 ایا نشوب لجرلاقت لوئید دمدآ ظٍلغو ۶ هموریحتوا هر دیتا مزد رل لابش ل رولو ایر لک |

 روم قوشۇ یخ لاسقیرونند کو لب زر ندناسن او ندهخک« نالا شوشوجبو لیلا شۇشۇ |
 | لاتر ر داغ هم كلتا ات نوک كتابو ضف بج (شطآ ):ةغطق یا سضاتتنلا وف نشو شحن” عو هتف
 | کر اف روندن تروع لوا شارت هدننزورمشا (س لنا هملطناذآ اهلا بابلا نماششزح عشلا شرخ 1

 دیدن دح س انجب نب ناخرظ یا لک نایک ادن داما هلو اقش شال جا ): .یولاحتیما ناد

  NETا اب تا ییسهدوآ هدننژورفعج !عشرحعا)+یاهلباثبدح+ تیاور ادلع ۱
 نیا تابان یزد هلو کس کن ل2 ئاخۆ نهج ئ نا نلف خم یا یا "شاه شرف لاقت دونی |
 زندقمالرطدوخابزدغیشاق ۳۶ غااش نما درط ول وز صرد مسن جنون هؤ وصا یهنیسن | |

 ناو دا هی یش ندهرمشقو زا اذا ثلافلا تابلا نمای دالا شه لاش ژدکمزدیکثو ااف |

 | داو زدهشج یوم هلب راکم تكيجرولک باتو دولکناخییججزوند دوسلا شحو هقوفوا هزودوا | ۱

 ت

 س س

are ener et se a تر a 



 یو هو gerre O رک
 نما » هخخاا ااذا.هشطبا لا :ردهنساعم قفوط ب بوهرواق هلت :دشو پینع نیدآرب دوب هنر سک ك هز

 ضط وه لاقب رونید هال وا شیلا د يدش ةدننزوریما (/شیطبلا) 6 ین لک یاد" نوا وا

 هیلاذیه ن: لیعمشاو ردیراعبا لجر یکیاهدبتزو فای (نتبطابمو) هدننزوب بلک شان ر شطبلا ددلايا ||
 لا رد هنا نعم كترود,هب منسنرب هدننزو هل افم(ةشطابلا) ردییفاش میقف رب ها ءاطلاد ۱

 یلایقب رد هتیسانجم قیس ارغوا بودازوا نرلا نوا قم هوا يترن یر یکریخبوک دایک < یکیاو هطاعاذا هّبطاب |
 قلیوتو بووارغآ کوب كيموچ هدبینزو لعفت (ییطبتلا)ء هب شم طبیل هبحاص یهو لک ماذا یاب |
 علاج شن طیت باک انا لا ار ردهنمایعم كع روبل هیروس قتراقابا لغو منیجر زد درمادلق هدیتلآهییبس ۱
 آدم نیو یف کاب (ةشخبلا).ردعرا بضم ليف هک ید نبط یلصا ك نوب :لرتداکال اینجا 1
 ((شهملا) هفیعبض ص ةرط یاشغبءاجسلایفو PONENT اربعت قنسح هکر ونید رومی ناغان فی عض لوکس |

 لا ترا ذا تاب باسیل نایب هاست تشفي لاف رد هنسانعم قمردغاپ تنسج بو |
 لیا )ذا دالا شخ ملا لاب ردلمت هستیم قجسوف هنساباب دوخخاب هنیانا یقرهیسخالعآ وجو |

 :زکلا مال خب الا دلم بینیم كمركز وت ها ناسنلواریبعت ءرذ ندنسهجاپ كزهناخو
 دو 2 وارد i دو یا نارتو aS ایف لج

۴ 

 tP E a TY توس ؛یف.اواج
 | كذو پاونبیآ شو ر اض |هنتسهناقب هدلاح یرلکدکرب بولکهیارآربروناوا یقالتطا هبیرالغوا ی
 | لبغ هلینزرب بورداق جرم هل یادغب ديما ماعط عونز صودا ابدریصم شو و وه

 ۱ انوغو وب رخ لادا هفلتخت ساینج | شوبو .رل دردی چ دوت رب رو دنا قید ا ۱
jموش لای رووا ربضم هدانعمو ۳, سابنلانم طالخالا ےب یل سوبلااذه  

 أ E دج هک ی نوبلا شوپ ن دعسان یو. E ی شو وان
 دبا مد دم یاب یش از نیش هلیوهااذا االف شاب ناب ردهنیمانعم یو هن سنز بآل اور کرپ شوپو

 مد هل کناه دنوې روید بشکه امو فو هلغنسو :لبعب .لبعمزبوف یا نشوبلجد لپ روند زدایی
 | هیر یر هکر دید موز هدننزو :شوان . ( سوا ا یا مو ساتن ایچ نم یا یشوبوه لامبریتفا ||

 || کتیا یا ندهنشنر هدو لافنا(:ساببالا) اشواج اضواببت لا برد هنپیمانعم كلبا قازایجتنسد
 هدیتنزولیعفت شیولتلا) ضیقتیالو ناب الیا.؛یلنمشابنالوه لاق رد دن اپن ةو تولیکیا 0

 59 ناب, نوب ).اوطلتج | ا اوشروبتو موقلا شبل اپ ردهنیانعم ,قاواشرافس ت ا
 |ش ها: زدندادوا ۍشوبلا هار ات له ندی دح دوتلوا ج چن هداروا وی شوز پان رد هورقرب

 لشخ : هنسچروغرولو| دزاچجو منه كانجاغ مود نویو ونس هزات ك شع یرلکدید لعم ۳9
 یاپتعم شپ نشهیا سهم ونال دونید همداولنشاښب ار هداشکو لزوب لوک رووا فصو شیوا
 ردم نشو نوچ !دلوا تین هدادو شیب نانوارکذ رونوایقالتطا زاید اشدالیوم نا

iتن  

 یت تتت ختام مر ع
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 ۱ x rrr :هلتمخ و ردندنسانعم ناولا الت آر5 واراد زات ولا نوک او وام 0

 | رکن ەدنس هد ام اراد یخدروشرمش هکردیعسا شوق هقشب ا هعشل رب هدنیزو جور (شفرملا) راردنا .قالطا شفاربقلا ۱

 .لامرد هنسانعم قلوا هدنبنکا رپ هدنزو هحرج د (ةشقربل)زدیمما رعاتشر ندنسنهلببق من شدربو یدنلوا |
 | لاببقاوهج وت کی نو اخذ مالکسلا شقر لات رد هنساضعمكابا مالک طادواونقفتاذاموقلا نتقرب |
 ۱ | لاقت اڭ ەنسا تممقلوا فلجخم نقول كنهنسن شفنمو هیلع لبقا اذا ماهطلا لک الج شقر لات لد هنسانعم كليا

 | اهلهای ۱6 قارتلداهلها یع ذات عف ناب 1 شقارب فلتخا اذا شقزالا نول زیفرب |
 و نمد ه هتهکر رول اادصق ءوش هن رزوا یحاص لر 3اا لدل شفار نچ ۱
 نود بلکمر وادار ط .كنرزاقایا ت ارون نم لک نکی هرزوا اتیدعالتب تویفروک ی٠ هن اخ ندلیل ۱
۱ 

97 
۰ 
 را دام رزوا ی دنکی زرمن هسکرندنلاوا لشم وب نه مالک لکلبا تراغو نوفجش یییحاصلب زاوآ

 ]| ناما نوکربیدبا یک لوک زدییشا یسشخو ز كداعننامعل شا ةارهکی دی دراضعب ر رونو اتار ہم هد کد لشیا |

 oe نابع ناکمص وصخ رن اعلا ام دفهو یذلنا عضو نیشناج یبهروبزم :تودیکم رش

 او اخت 2ل البا نا ی رکا بع هدفاک او فارطا هلهچووب پواردلاق نوته دارو | نامه هتسلبارزومظ هن داخر |
 و هدنارط هارد نو هدمزقر ناکم هتبهلیقن رط قوذ چکر رب اب مرکز کد تتکهرفیسنامقل ۱
 وا پارا دق هوا تفقاوهنیفیک,شقار رلیدلو مج هدمللع هلیس هظح ال ءیروهضهضرامب ژرکسع |
 ۳ لب لیبی نی هیدج دهن نم هسنلوا عامخرآ رلرکسعو هبد ,یدلیا تشل ندنرلو ماو ٹیع كره راج موقرم لايف

 تص تازا ویدردندلاح 2 :همزال قلوب شتا راوي درهم وهتش رس هلغلوا راکرد ی لک هديا

 | زوردنچ بویلبانییعت هنناش انب .لوایرکهنعنالوا عت جو معن ا ندبلا رتتیخد هزوب نل هدنر کد ابا
 :هدکدلیا رایسغتسا ندنلصا لر وب نما بو دیا ت !تدوع,ند فینال کا تو لیدی ریذمماسنخ هدنفرظ
 1 | نالا عقاو شفاربهروبززم هک دیدزراض عب و یدلیاداریایروب نممالکد نان هیکای دابا تروم ید قارا
 | یلغوارب ند شفار كراو ئ دنا زاب لکا یتا تنم »وداع طقیوق كنانسمقلو یدیا تسهجوز كنوقرم

 وا دند لبا لاوسوبدردنول مست فعل هما دا :توناشوخ باغی هتک لا لک نان
 أ | ی روتکه امت بولا کو لتارب روپ نم مالنبخ رپ دل حطو عذ هودر مارک | دوم ما

 و نا لج قارهلکلیاناسب یغیدلوا نا كنود نالوا عن نویسیدنک
 و زم نا دعب نم یدبا قوچ كب یر هود كشقارب و یدید هلبا لک ندا .یتدنسو بودیا ماتعطا

 :یدیبنلا دارا دوبنم مالکه کیا تارذابم هكا لک او جز ینرا هود, كنيس هایقو موقو كنب یازداربو
 نیا یاد ردیدآكنداو کیا دوخا كعاسطیکبا هدنع هدا SF نالییس, .نالپهوشفاربو
 ۱ ب ند هنساسنعم قلوا نی زتمیارکتر نوک انوک دو حرحدن (شفزبسلا) رد هبارخ الاسح

 | تن یر وقت رد هن بسانعم سان هلنرتف (ءاشنرلا )ةف ناوااب نتزت یا نالخابل شقر
1 

 | دو هشابشز ( ی استبلاو) بیم دش كنبشو ضخ تاب لازا یی اتسلا يا یا یوم اين ؤلا
 He هچولا قلط ناکاذ)عبار الان ةشابسب و اشپ تشات لوقت ازوهنینابنعم یقاواولزوب لوک
 | لاتقا هلطاشنو شبنیب كر هلوکهیسکربو « فطلاذا لس! هل نو لاقوردلمعتسم اعف كلبا لاوس
 ۷ :هدقدلوافالم متسو دمو دوا هيلا عضو هلع لبقااداهل شب ل اصن رل عتیسم ةن ساتل كلما قلتو

 کر دهننبانعم شب آهدننزو نها(: شبالا) نشو حزف یی شیف هتیقللزت ر دل هتم هبس انه ك ارام ٹ مسو
 مسا( ةئيشبلا) ٠ ةجؤلا يا شرشبلاقلط لافي دونلوا السا هزوپهدنتنزورما (یسبتیلا) یدنورکد ۱

 ۱ ۳۳۹ نوچ غد لوا تشاشب مراقد رال تس هدننام ناو قالا تام قاند آرب هدننزو
 | رد ەلسانەمكەروت هک هه: لوق ىلع قلوا قشمزاص هنب ر ,یرتیاسبنلر هل اراک هوس (شانبال) یدب فكلما
 n فلز هیر مدنو لات (شینیتلا) اعتاب ل وانو اهتبنفتاذا شرالاتشپ اس
 | نس ۰ ندنفرط یاس قحو هلصاوو هنن! ذا هپ شتلات فی ردهنساا تعم كلبا تلضاومو تابلو ننن
 (نطوال) ردشلما چم هتیدجحوشا هلکنو فلوم دلو هنا كالا تانج او ماکو اون شخ ا

 هلننوکس كناطو ین كناب :شبظبلا, مبافب .تیبلالاها نیبشیتباک هب هل قیبشتالا ءالصال دچاسلالجرا را |
۳ | 

 هک

 اس یا سس نا نسب یا ی

 ۱ | هنر ها ل راروبنم یدناربارب ځد شقاربو بودیک هکمروک نزایشادیرق كشقاربهلنا نامعل نوکر یدیا راو



 قلا يآیاوه شرالا یا ردااام لوقت ندهنساتعم قاخوهاطعااذا ةشىرا لاقى ات ال وو
 كمزدلولع بو روا ىنا: (شدرآا):ردیدآ ك غاظزب هدشنز رخ اص (شرآ )ردها ع قولخم (لنور املا)
 ْ لوادساتسا قلآ تند هدننعض تار م دنیتنزو الاتعتقا (شازبنالا) اترا اداراسنلا شرا لاق دهند

 ۱ كاش ر ردمنسانعمقابواداتقنمو ی ر هصاصقو تید حورخو ,اسهش راذخ یانالفأ کاتشاچش نم شنا لّوقت

 ]| کما یروق هلبد دشت تاشو تلف هزه( شالا) نطاضتلل فسا لاتفيا ش :زالز مسنسایا ةشامنطل شابا
 موملا "سا لاقن ندهنسانعم كلتا تكر حو مایق هدم کو نشر و "اسباب ربخ-ییا اشنا تلک ۷(

 :لابهریکیکلس قارن ندحتاغآهلکنکداهکوداهنسالنفم اهو: رشللاوک لغو اوناماذآ لوالاتاشبلا
 || هشاتهو شاه هلیبصف و زمه (فشاشالاو)( ساشالا) اصعلاب ةقرولا طبخ عو شه عع نشین

 رکد هدننابنیس وی نمک كهزه سالا ندنراسع ندقلوادنطاشثو نیش کر هام

 ندنس هلبسقلکغ هددنزورببز ( شف بقا ء شلاش عی سالا: سخا یا شالا نش شاى لوقیدتناوا

 هکرد زر هو درسی وض نیز قاین لاجیو ردندنافعا فو دوخا شقا ن ثراحو ردیعسا یزد لتعاجت

 ِ باق ا هدنتلانا دو به ag هوم شواز لرواورکزا ننه

  EERE eندج نانا و 4 دوش وتو و ناصر ۱
 :ماالادعب مدیشلواقفآ ومرقفو ين یرش متشعو عاج اعف هقیفوش رادروکذ ام ۍدینهش سزا

 1 اءابلا لنت صق رارولوادیفتسم نادنآ دشت ااا نلاعت هدم * توتلوا هیجس لا نلامالا خش ال

 | مبازا باسلانم اش ًأبهشأاب لانقیندهنشانعم یی هو هلفقلا لغ ى دار هلیئوکس تهزمهو یضف كل
 مست ردهنتسانعم كلبا عانتماو :هتعفدامیا < شب هتشأنام لوفتردهتسانعم ینقافهوایدآر ۳ وتلفغهعرتشاذا

 ۱ تب تویقاب هنسنز الصا اک مدآ واق هرا اب رواق ىدا زر هدننزو عاف( WU متماامیآ*جنشآناع

 ا ناف ةا لیهزمه زس كاا (هشش) انشش وهعنصب لوهعر دصق هدخ!اذا انالق شرم

 1 شو( شهلا )رد 7 عما زها هاک هد هژامرو ا هش هدیسزاف ندیعسا كرتا نالشرار هدنُم زز خشو هیت

 ۱ قنل هدنوو اوعقجااذا ثلاثا بالا قمت اتش موقلا شع لا زدهنشانعم كکرب هرزوا یتاور ثا هلن شتزو

 | قلنق رق هل سسك ات .(ساخربلا)ردقلوا ست نالوا فارغ اکی دید ایفا و یدلبا هنطخف یوا

 | رمان هکر د خم بصو طالثخا یا شاخ و اب رخ قاوعقو لاقب ردهنسانعم هناکنهاواتخوغو و رو
 ]| ها دج وبا ندندامساهدننزو نح اتم هزادججلاذ شد ال ) ند هنس انعام غو و تانکر دی رسم شرف
 ]| هدرخهدزخنالوا هدنرا :وت كنممقتآ هدننژ زو هفرغ (فش رل دلزینعف سرلا زدند رع هانت شسذاقبلا ناتھ

 | عتیق ولسو یره هلن هدرلن آیت حب زون-ااریعت سپس زولوآ فلا هننولژاس هکر ون هوای |
 | غلا لالوا نامدا ارطو هنولراستفلا هرعش ف رافضتکلوهو ةشرب و شرادلعب لسرفةل لاق قرانا

 || شیربو شزا شرف لاقب روید هلآ ولبس زد رلفصو ۰ دنشنزوزمما ( شبربلاو) هدننزو جلا سر الا) نوتید
 | هلن رالی نازح اندر ھت صررا سان نکسل بولوا صرباردیبعل كنهمانح ندب رع كولم شرباو شوب هیفیا
 | شرا ناک: لاقى زول وا قال ناما هناکمتاسنلارغکو ناو! نضل شرو رل دلتا قیام وترا شزب لب زا
 || قابو تاننلا ةرفکن اولالا ةفلتخح یاءاشرب ضرا لاق و رد "وم كش زا هاشرلا) ت انلارشنکناولالا تفاتخعا
 ۱ قالطا هی اسنا تال وق اع ساتو , بشل هانتکیا اخرا اف ر ولوا فو هنهتسنالوا ناوازف

 :هسلعت ی نسقو ناشولهذ ءاشرو متصادم ئا نموا قاتلا ئا نمىاوھ ءاشرتلا یا نمیزداالوقت زونلوا

 ]| «فالسشخا ەدنرلنايھ لنو اخ:نالوا تروا دوخباب ندنعددلوا ن سر هدندوحو رد لبق كنب رلهدلاو كرل هتنک مات

 لوقلع الد ليسهل لعاف مسا (شطرلا) رونلواقالطا ءاتشرملا وئن :۰زوزمو یدینشوا تبل ننعوقو

 ابغاسقاالالدیاانط رتضیلهآن اف م هع للا نصر رع ناکو رونیده ئای نالوا هدنتیب ین شم هلن می
 (ساشغرالا)زوشید هک یرویش هدننزو رفع> هبا هیچم نیغ(شخربلا) هلمهمانیسلانوهوا یزننلاوحابلانیب
 اد 3 نعل لا شعر ها لاتعتب ردهنساسنعم یاس دکمه بوفلاق هلغلاغانصح وردوا هتسخ هدننزو رارعشقا

 كنب رلکلب هکر ونلوا قالطا هیر اط كج وکر هبش هی رک هلیصف كاا (شقازوا) یشعو ماقو لغدناو ًاراذا
 | بوزابق یراب وت هدکد لکلب بوقروق ندهنسنر رولوا هایس یسبغاتشاو یزمرق یبسنرواو قآت یاب یی زقؤب
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 | تنشب ی تب شیلا سید هوس ۳ یضه لا (نسیلا) تو هتینیآو وب اینا اسب الوقت 1
 ترض سپیو رانا ءایلا بلبت ا بوی لمکي يا اب نیسی ؟یشلاس» لای ارد هتمانعم قم روف
 | تنپملاو هدو فتک (سنيلاوا(سإابلا) عفيف )طر ناك اذا سداسلاو عیار بابل نمای اتتذاخآ

 .لاقی روننیدهنانبت س روقا قل طم دوخ اهنسباب كتپالوا رولیغاطو > هرکصن دق دب روق ناو بو بایشعا ا

 | مدنلضا همت (سیی رونی خاب روفردمسا هدسنزو هموع(ةسوبلا) :خلسوهف سکس پی وهف لقبلا سبب
 یادتان یی طاتاو رو نده نالوا یروق مدیا ذ کل بویلو اس روق دعب بولوا شام
 چت هه بم بال ابر قیارط عقب ملت اق لمس صلیب رط ملیر ضاق
 | کی نیتنویو تبوطی جم تا .يديشلوارهاط هدر کی برطب :عقاو مدمززب نم تبآ نعت تللد

 نی یا وی هو نم نمک كلج رها ی اب ناب یر بانج ناو
Ge EDGEنکس پوبلو :دّمنکیدلیا تارق  | 

 | تعغنمورخ بز ماري ەش لنت یر او رولوا نسب را تم |ینیدلوا سابوط ادم مکا بوک: هلغلواءامعضوم

 | نلالبئ| سیا لاپ روناو| قالطا هنوبق زعم دوسو ابر بال یا سپ هما وناوا قالب طا هتروع

 جت اقبمهکرونید مکیک نالوا هنر نا نوار یعت یا ك ابا سیان یا لیپ یس
 9-۳ اذا اسلا یف یون ظوماو هسا یف برت لابی. ںولک نسب انا یعجردی راکدنبایعت ليجتایروق

 | توج هنو ابطف اار اس نور زا پخ کون قالطا هل ولجالص لوش
 | ددان تم رب لب رکیاضراو لی لوط کردیم هطآ ی روقز هدیوررضوا ما
 | رک کل اب لا لو مفتر دیا ناسا فیت 6 دتسودمام کل توکو هققچ ذات

 ۱ دنر دوب 4دننزو لپعفت :(لسییل) ذنسبا بلا را او تا افا موقلا سببا لاهن ۱
 سس سس (ننیلا) مقفجاذا ینلاسی لا ۱

TEا ا ان اک ا الات را  SET۳۳  

 دلا و ا س اکر انوکا قامو یضع قهره قالا زما ل
 روش :قشرافو «هنشباغغ شبا لاب فرز دفنا عف كمردکر یدو (شوأتلا) "هعججاذا لولا الام
 ؟راوشب انتها هطتنزو مان تا اطالخهننخآیاامالکت شبا لوقت نددنسانعم كليا تاک
 جست دون قنات تاب اش دما الخ دام
 زنا واز لنت هل اشو ماال. عاونا نکو | یمولقو یشن یولوح كمدآر
 2 هما لی خب یوالی ات حاملا رسا یاقوت دن نابن دع

 تر ری

 قە 5او ا مااا ىنا لادن "اکروشد هاج هلنوکس كن ی
 ا و هش ردنخاذا لالا تایر ههجو شوا لاه ردهنسانعم قمالمرط شراو :ودنشلبا
 | وعند هو :نالبتاو اقا اما ننوت شرالابلطاذا لو اند ىلج لحبا شرا لاق ردهلانعم

 FEST اتتشوختو ئالقخاو عاازنو ةوشرلا ىا شرالاهنف یطعا لال ||
 موخو عازباکدوشنلوا فالظاهر نالیداو غالب بیع ندعانم نالواقلیتاصو ةموصشو
 هتد از لا دعب اھو لش الس یرامنیم كاتو ر هن ابغا ضقناموهو شزالاب لنوقلا ع الام زدهآزاثتم
 فر نان شترواوامشنف تر هکرونلواقاللفا هیدصقار ارت لک دلبادادزبسا ندنعوفدم نم 20

 جت

 كمروو

 | ماپلا سپلیو روسنیدهیمنسن شم روق + ترکص پولوا شاپودرانصو هدتتنزو یک [زیسیلاو ..دبنزو ا
 3 | بالوان تلغي رارجا لوقبلا نیبپ و .قزعلا یا ءاملا سنیپهیلعو ءاج لات ,رونلوا قالطاهرت هدننزو

 موم مس هرجا نشو سما نا ندا ز نکس ناو

 ۱ | و وجود یو ی نود تیلدا لا جو یی ۳ ]ریو ,تکساا ۱

 | هاوغاادالشرا دیلعسراا علاق رد هتسالسنعم تک م لیملاو ةمالسلا ني عفدناعوهو الا شوا



۹ 
 r ET = سسس س ا ا سم ج سس

 ۶۶ وا وروز هز »رانی اهقاتساذا لنالاساه لا رد دتنسانعم تدروهب خب دیار یدک ادا اذا

 یلدا تو اتو ضلع اده تم نکا سوپ نال لا ردهنشانعم كعروبقرناتبط
 | هلتبتحف سولا ۰ داور ادا لوح اه لاقب رذهنسانم كلی نارو یو و دواس فد فاذا ملقا ق بلا ساهر 3

 هدننزو طعم ((س روھ( ا) نونا نم فّرط یا نیوه سازش لاقب یکی لاچ روسنید تنور هکر ج |
 |سوماو هیت واو نف كناه (ةسا و هلا) سوهدیف یاسّوهموه لاسنبروتید دیسک نالوا ایشو
 هو" زخم و ی دف ان ۸

 ]| کد دینا نکی وهروتدبنودتکرا ش زا سا وهو عاجمیا نتا وه لج ر لابی روناوا قالا ری ۱
 | تنها دن زو باک (شانه) ةع یا ذسا وه قات لقب نونیدقانسزرق هککزونتتسوکهناوهو

 | دیسوهیئومر تفاوت نالوا ی وتو و :ییتسوک
 ۱ مک اما ندا تاییط نوک نیا شوه نامزاو یسوه مان التم نا نوکر هیت هم

 | اۋا نورو د ک5 یا نسب وه گیف یر قوش یون د هغد هاو لکع هنوز 4نمی وهلاو»تول
 نیما دنیا یی میم عن نیز ی ی او 1 نا نبجودیجن ۱ ایر ی شل هک (نسوپلا) شب ىش ما سیا وهیلقق هلو متروی هریعض نالوا

 || وند اوكا نالا رابغ چ لوق لع هغ رزوکو اخف رهو هریک هة ذاا پھ لاو
 | :لدبزانساه لاشنوساواهننزولوا وكنز 3 ەنى تن لا روا تهلک هزاداوانا و سی ها
 ۳ متلوساد ای هساپف شا یلع :نالف لج لار هان قغ لالما توبنکینو تاک ا منا

 | دارا بروم اعم تفصرفا اس ف موس هی جم

eجت رام رول سم نی شنا ناس اوج اب ۴  

 هال اشک سا وام ات و قم
 ات هاب بیک سلب یواش ون رابع ندکیلپا

 | قشم نشوای تابعخ رج بز توان یی نکن لا اهم فتا
 | نعي برقا لوطلایا ناک هنالهلوطنم سب وت الماق نیا دلو ننس ابال و هيلع ها لی ی دف را ۱

 ۱ سد لیتو تارا ۳و رای یتیم دیه 1 مر

 1 7۳۹ رنو تتلو اک یشاک ا 9 :
 | تارق رار تم ی و یر رادیو ا ھا
 سان قاووسک هاو هاب ناکام لقب لار شک نم ةغل خلع با هلا عور قم نايا نانغا ۇق شایع
 تقلب تارق دار اسک ك نالوا :یابیزاتر حج سا نا: یرخ لا ناب تا یتقما لخیاو

 انتی و کم از توس
 نی كل یأی و زایهلیاروسکم نودا یقه رشا از هلک لیمو نی
 هدرناصب لور سیف الآن بر هوم لب اذ لات لار

 رزان نب مضم یا سا الاول آرایه وا قادرا كن
 لیلا هه ما هلیاروب معما هلسفلوا ضرام هوو نم ل وا كا هد ىع ي مرتب اب کا

 وه لاقت روید هسک نالوا ادینون رد یلفضو ةدنش زوار وتض ( موال اق) | سین زند
 نیو هد توانا لات هک بتن نو ها .:»ساسالاواث(شاتبتسالا پول یا نازی |
 هنتلع كل هتسخ ىرؤقو مرو هلنبتعف (سأا) شم بو نشر سس ن ا
 ۱ نا من لات بز ات سیو مک تهویه( سل( ا



 هر بس

 ورم

 حس دست

 و

 له نالا دلیله اب بیاضم كلنا دوز هم برنا نساموتلضرح :يا ساله سله هیاصا لقب ۱
 | دوها انب لع لحجرلا سلم لاقپ نووسنید ههدآ شمارعوا هنینهرف لیس( سوله! )هل زها ذا اشا باہ لا نم [

 ٣ اجر لاتر روند را سک نالوا نوب زو ايف ىرادوچو هل كنا (سلاوهلا) لولییف ياسولهسوهف 1

 ۱ ژاکایوکی جرفندقلقرآهدایزیکرونلو قالطاهوتاخلوش (تسول لا ماسچالافافب|یا سلاوه |
 ات (نیلهلا هی نفیس اکنیولهم بکر تاد یا دوام ما ل القبل تاالق تیک ورد |
 كل یخ افتر زوینشید هر هسک« نوت زو فیمضو زود هر هک شلاق پولو تقاقازونه ندکلهتیخ |
 1 ةن اوئوکی ل ناو نعض یا سلهیه. لاسهن زدرانلوا فیعض هدنیاذ دا ارم هک د هسی ارابشا کچ
 رود شل سه شدت و نوک هک كرمه
 ۱ ۶ قاقرآ (نمیلهتا) ءسماو ماشخااذا ثا لیلها لاقي رد ونسا ينجم تلیوس
 لاله الان روند یسک شا وپ ل ارهوافعضو شف رآ لبس هینپ ل عاف مسا( سلتهلا) لزهاذا
 !هنسلاه لایق ردهسانهم كم هدلسفزوس همبآرب هدننزو هلعافم (ةنبلاهلا) هبولبسیا

 كم موش تونم یا یاوطلهباخ لی وند درو ناو هارو تبهآی بس + دنزوسودرف
 نیله ؛سکتهلا) رند + همدا ا لبا هدوکو کوک هتلاخراسیو هخلچ | دیدش هبنزو لجد درج هلپدپدشنا
 یرمو دا یندوبهدشزو جز (سکلهلا)رونید هچبکالخالا يدرو سکانو قو ردیفدازمو هدننزو

 ةو سل ښا: قالخالا یدر ئاد یا نیکلمو نیکاموهلافی وین دوسک ان ترش |
 دوو تا تل توک بقلطمو یفحتانوصای ابيب هبناجنم عج “لوم

 قو هردم اذا ین املا بابل نماسنگ نجلا سمه لاقپرولو ار دص دن انهم قم صو
 ات تن ااا 4 دخول رب هک کر دهتشانعم لمیجدمعل قر هیچ آیرغآو هریک

 و ال سه لات دم انده كن هلبروتفلقهدز نوک یک لوق حل هک سیروتشو
 وا ریکيندنچيال ازغآ د لرې مارا ھاو رهجنو قر هیلو ا وباب یعیدقح ندردصو راهتلاو لیلا روتفلا هلقوهوا
 ف توصلا نج اذا مالکلا نسب لاقي رد, هنسانعم كلی وسز و یک ت وص

 1۴ نم هل بارش الا فلا

 ۱ تک نوع هثح یهو ةسوما ضوزلباةنمو روند هبایشاو تالکش هلو اامجا تسولا) قطاف هراهجالو

 نکروئلوآظفلترانوب رب ثمنا عج روب نه مالکه کر دفرح نوا نون" فو رج سپ ردیلپ افمهروهح فورجرلنوب و
 ۱ rE TE هللا رلنوپ نیفنو دظفلت نیح بکر د فیعض یراداقعا بت مر هن راعضوم
 بوق نو راکش کروند نالہ رانواپ لوشو لیااب ر بسیا سومه لر لی روند همدآ نزک ق وچز هی"
 ودهدننزورتما /سنم#)۱)رونیدهنالسرا هنوکل و |یخدوبهدننزودا دش,س املا هلو ار دیادرخ
 اینم (یضاهاو)هدنزو هلعافم (هسماهلا) هام اما لمن توصیالب السی بعمل وقترونیددنشواط

 فا آ یی ررذلاب و یرفکضا هدننزو سلع( نسا اورا اساذااوسم اتو اوسماهلامقب ردهنیمانعچ یش دلسو
 سانا (سانها) یشلا دیدشلا نیفاسلا یوقل يا شلیهوه لاب روید هناوبجوناسسدا نالوارروب هل دش
 ارور حرم ورد هدتشنزو

 ۳و ماتم دیر ناسا ست ینو ماجرا (ستپتاو) مدنزو هچنحد (نسیما)
 تكأاضو رظنلا دیجو برو روید هنالسرا زواپ هدب زو ج ریز (سینهلا) هنم سسچناذا سبنهتو رابخالا
 نو تا ارت 1 :نسوادنهلا)ن یطنلا درج بز یا سدنهوه لاقب و قف دیرکفلا
 1 وب وص هلی لک لبس هینب لعاف مس ا (شدنهلا) ردهسیانهیچچ هن اعلایارمالا سودنهوه لاسمب روپ دا

 ۶ نالف لا رویشاوارعت ی ونک نوشدهداتپا یجیدیا نییعدو رب دهتیزار,ینچ هازاقو ی زاف

 راو »معایب وپ ولضردجما نهده هلیتف تللادو اینه (ةيمدنهلا) رفح تیحاتقلا یداجمر بقم یا
 یازینما هه مالک زیدنلوا لادناهنبس یاز ردییرعهیسوافزا دنا بآ کردذوخ امو قشم ندزادنهولو

 ۱ ردفلکت :ذیعب قلوا رمان با کنید عرار دق ول هلکقاو مبهم لاد قرلوا.دهچم

  لوکود یی نوتباوکس+لواوو یخ اه (سوم )تیندینعموب دهس دنه اع نالوا له ولج وا نج
 کو هرسک (ناهساهنافن ذ ردنا تعم ی مراقو هق دانا اسوهسوپب یشلاساتنه لاشن رد هنبانعم قتفافوا

¥ 

 ا تا .دیدش لک او فطر یالیللاب سوهب نالن انب رد بیام نوو بو اک ققو |

 اذا



۳۹ 
 ا تب

 لقا موارد اتش رن دهالسوا نالوادیدشوزواپ هدیکءهنسنو یک بو رازی

 اخ یا سرهبو لات رولوا فصو هب ول ارت و یکساهدنن و فتکسرهو لک الاوارسکلآ دیدشلا یا سرهو
 | تاتسب رع عب بن هکودحباغا نلنکیت شی نو ببصس رول هنا شەر ونش نوت, دهب یدک یکسرهو

 هةنانسب رعوب ردم فعدد رونیدیبانآ نشه هدیکرتاک | هدناد ره ضعب رد هساره یدرفمرولوا یش نک یارک
 ساره هدبنتزو هذ ( فضل رولوا واک درک جد دلوک امو ۍزمرقو بک ن ددو یشروسلوا هدر رابه زب
 كسا اره دشن زاا رس (عسازه) قاز لا تمد تاک دا ةه ضزا لاقي رونیدهضرا ندبا تابناروکذ مرچ مات

 هل تردید لورنس نک .تولواندت دچ هاربا و موز داهسمدسیاره نمیهابهلکنوا دیره

 رظنضخ (سكترلا) لكا *دشنااذا عبارا بابلانم اسره لیتر سره لاقن راد دتچیس انچا قلوا رد کت هل

 [نسبمر اور هدننزو یناطرق (سام تها ولو ا فصو هبهنسف یش دیا لاله ودبرپ لیمو لاصینسا اقلطم هلو
 9# هو اسلام ره انفداض لو رونید هنالس زا یر دلاتض لد آز وای نو جنالج نشر هاو هتل

 یار دایزا نیساغ رۋ و روید هنښپ روان نالبق ساق رهو ساناا یداطلا دندشلاذسالاوهو ا

 قس هلا ريد: ىد هزوناج یزلکدید ندنیکزک "شسمرهو ردیف نامزه هلغلوا غرر یا لوق لیع

 | اتوخووب رخ كسانو ؟یتصادا هے هجو سدره لات ردهننسانع» قلوا هرههچدیوو یشرت هدیننزو هسچارچید
 | هدد نشت كنتو: ىع? كنانه هلال کمو نانلار یا دیس ولاد ذخام لاج روند هزییاطزفو ۱
 یدنک دارو E دف دادا لوألا بابلانمآ شمش یشلا سه لاتشار3هنساعم قعافوا ب: ته 1

 5 | تیم ثدحاذآ نانا الا ید اتسهلعرا" نه لاسرذ امانا كن وس هتلنهآ هتبهآ ات | ب

 اوم ر ملکر وسکم ناه توت ر دیس هیاکع رازآورجز صوص هنسق نیکو یکو نوبق هلنوکس كنېسو یی كنه
 یش لاو ونی هنشن شلوا دز یوقلمم درخت هدتنزو زی زا (سیسهلا) ودشلبا قا

 لوشلب هک تزاه (شا ملا وا همالکیا هسببه تعمل وقت روش وسول نیکو ت
 کک حاتضبات رذهک کر زود دعدآ لود لوقییع هلو ردالنوایب نکو یوق هضک نوت ۳

 ةبانصقوالع هلی بال یزلاوهوا هلک دلیل ملا رپ عاریاساپسهوملاقی هلو واالصا یشان
 لفج لغو صهدنزو هلاراز (ةسمسهلآ) می مس یاسامینه برق لاسقب روئید هیةود عی رنو و
 زد هنشاشعمیمادرمشخو قعادنخق یفلناد اوآ ناولتنو ةر لشلتسیا دالا نسب لاشزسنم ضپققآ

 انک ثنوص یا" "لاو غرادلا ةا مته تحمس لوقتو هکر طلاب تتاصاذاب لاو غربا بو

 هک رخ توی یا ةسسهلیللات تنم« لوقت دان انعب تابش ف جول کیک یی قاب افلطبو

 زد هی رل تع هتستسه هان زوال ازت .(سمشهما) فننپلا هیف لاسقب :یفخ توص هلام لک لبچرلا
 اغ رخ یا ناجا نتهابق تمج لوت روید ان ااو كس ہت اط نج د و ھالا
 نت هتسغ ر وتد هرلنیوروت هجاب هجمات یتفو هچکو ار وشد هنیراتلفح هتسهآ هتسهآ ق ر هيمو ا تف کناشناو

 لات مش موهو سانلا نم هاسها قاف زا لاو عكا ملا مالکلآیا سهاسهی منی لا تاشو
 لئاع ناک اذا شرط من الف ل اقر د ةن نفر وقراتلانس هبا نالیههفرط یکی هدننزو چرچ د(

 زوشد هب یرغوالاشنو نیکشکههننزو سلف (سلضلاو) با زو یهو جو

 روند هدز وف ندعانتشو عطا سلا یا نناطمو یباوج يهدئانب
 3 روا هدنن زو چ زحل .(ساضبملا)

 | تفاف"نضرمو لاستحا اذا الا نناطت لاب رد هنسانعم كيلبا لاینعاو زکمهدنیلط هن

 ]| یوخیب هدنن زو لا (سلعُلا) لا قافا اذهتلع نم ضیریلا سلطهت لاقیردهننانمقاغاض بولو

 أ سلاعه ی روید 4 دز نکلتوزو ید درود 5 ندعاسو قلنجا سلا یا سلفه لجر لاق روید هیس

 | نمالملا) زونند همدا دیدشو تس هدتنزو | شلع (ساکملا) دونید هرز هغب روقهلبعتف ك ناه (سراکلآ) زولک
 ؛ زا دلا ام لاق ردضو خم هیفث ماقم ولو زدهنسانعمدرف ردو دخ ا هدیشنزوسد ردنخ( ستسهل او) هدننزودرفغچ ۱

 ]| لعام لاش ر وئشد"هساسل كج بکه لاته هسبسلهو سیسلهو هب سن ًاتسیادحایانسپسیلهو نییله

 كياه (سلملا) امشب اشیا اتال تبصاام لوقت روند هب هنتننقرجو نرانو بوت یاهنیسبلهو سنشیله
 تفقد زود هکتیلصا لىلا رۇنا اشک رخ یااسله تاصال افت روند هرشکر اخ هلن وکن مالو یف

 زد زبعت مرو کوب سان ردکل هتسخ یروق ۳۹ روند هن رمال تس هدننزو یار خ سال ھر نیل هیدن |

= > 
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 د همدا حادنای قلصت تباعا وقجم او,نوزواهدننزو نون زا( سوتها یا |

 6 واو روش د : ERSTE قرون دهنوچم ا رمت فاجخوها |[

 زدی لر نیرو درقلایا# سره نمزخا لافیودرتلاوا بدل ایا قرعه نمینزاوه# لالا قو یک ||
  ناناوارببعتیبدو مای الا نا دشیا سراب یهتماصالاقب روتلواقالطاهمات ادا دشو ردیعج كسره (نیراعل) |

 | منع صلا ادم ر !فیذلاطق قلا یا ڭىز الا ام لاقي راغيىكو غارق ە دماكنه قوغوض كبك ر ونيد هروب غل هد رخ ۱

 | ناخ و هشندناربیبکهسوسو هبلق همه او لوق لج تل روطخ «رطاشرهلقهبنوکس كوجو یخ كناه هلال
 | هیشقن : ناو ناوهوا هلبب رطخاذا ین هست ۍنلا سه لاق ردهتسانعم تابا تیادض ۱

 | تععملوقتردردصل اب فصو يلوا ف یقیفح نکآتولیدیشیارکروتبدهدخلوش نی جھ ساوسول| لشهر دص ی

 لایعفنا (ساع#نالاارونید هناللسرا یصلکیدسساٌمادهدننزودا کتا ساهل ردیدآ سرفر ضوصخ هیلذتوئ |

 قشراتو ك شەر سوم در دترافهرطا رع ه :درا ذا شعب اف هخه لاق هنساتعم كنو د ن دغش یار دعو اطمدتزو |

 هک البم لامپ لاف ملا (س ع6 ا) ءاقسلا اري غتمانبل یا ة سبعه تب رمش لوفترونبدهدوس شاازو ۱
 نسق دنهلا)وونید ةبسك ناجا کو لیفت هدانزورپ ره (سنج#ا) ةني جرج لریطفیا سهت رخ لاقب روشید ||
 نلهاود یک براخد هلیصق اهورا چ هل)رونیدهنسپرواب لوق یل هنکگرا رواج یراکدیدربهدننزوسلع ||

 | «هنزو ساطمزق نیاز )دنسانعج شنا روش هنج اغا نیسرمهدنتغل نع لها عیچ هیت / سده لا) رونید هنافآو

  er TFT FTIبوص و یک هر لار قمرفز و 5 ۱
 قایهوةدننزو هلطافمهسهاو وا هدننزو لعافت س هاوتناو) دنن زو لفت نسه وه واذا هسهو لاب ردهنانعم
  1هل دشیزپنمه وتو هبفآ عرماوادیدشزاساذا س هاوو سها وتو لجرلا سون لابا دراج دارم دلو یاسنعم یا

 هلشیو زوب لزوکهودو ادیدشازعاهزمغل یا هثبش»ی ضرالا سهوتی نالفّرملاتیردهنیانعمكمروب قرهصب |
 ینعدوبناویحو ناسا لکو ر رفاو هه ننبخا ی تل عج اذا لبالا تشه وت لاق رددتسانعمیلشب هکموژون ۱

ET تاج یادم ول لقا یشم شما لا سهت وای هنسن كد وت یک 
 هل فوکو کف فوت نورسب ی هک کحهکرونید هماعطلوشندنس عطا یوذب هدننزو هنیفسآ| تو

 مش دوو(نییو ہد: طلخو ق دو تفت ځو بط مدار >یهوهنسیهولا لک" كا اردنا لک ا بورد شز ۱

 (سبولا) ی ویو زرد ماکت هن راکدلیا شزآو بوس و توکر ما ینجوجیکر لر نوک
 لایولوا ضهلکتو یمن یکیدلبادا ارم تلاناورقفلا یا ری ولا یاصا لاق ندیم انعدهقافو رق هد زو طال
 ققلاص دو حرج دن سرلا ملا لس مقر دلکد مولعم تب دضاجو هکریدحراش دیرامقایااسیو لا

 هدیکرزازونپد خد مای ورو هک دیجما یزیخ هلفضعف (نبسهلا) ریا سرچ متی نالف رم لاقب رد هی اعم شبوی 
 یا سپلبهو سانه زادلابام لاق رد نان کو سک هادی پلو نتو چب زا چلا دک یرلکدند |

 هلو ا لویتندنسهرافنابب و كحوکن دوکننهکاروشد هزل ر روناځ ن زکه لزا هک AE تد

 شی سه یدلخ ین عفو لوقت رونلوا روئلواقالطا :هیهرطاح نالوا ضراع هبلقافلطمو ےمفتالو عع ةن یا اده

 هدننزو یریم هليس هين رغصم [ئسع#لا) سالا نقدر اداغسجه لاقب رد هنس انعم كمر دود ن دیار ییدهسکر و

 || هبنولط ەيننزؤر يبقا( ) ظالتخ او كابترا قى امالا نمسوچ2#ناوعقو لو ةن رونبد شيا قشالوطو

  هایهدقت ك ۈجز د ماهر جه دانعم لوا ارز رار دلیاطلح هل الباری سفت هللا دنموتتو مسج قوب نیب و غا ضعب ویره وج
 داكا هلكا اذا لوالا بالا اسره ماغطإ اة سيره لار دةس انعم كع كبك لنوكس :كنارو ىف كن اه./(سرپمل)

 | زوئید هییدکس رهوافتعاف دهد داذا یا سره لاقب ردهنسانعملابا د رخ بوكو دملتوقوروز یه یاینش
 ۱ زوذوخ امندنانیانهرونیدهماعطنانلو اریعت کشک هلیاه هلیاه( هیسل (ةسپ هل ا)هدننزورمآ شرفا رک دین اکیکسرم ییزبه

 ما سزه لا نروغیدهنو هو کییدهدنن و بار (سا اره تونید تادا ناب ككك انادءدننزودا دش (سالا

 | وولآ تسدپا هد کز ونلوا قالفم هشباطهدنزرطتلبید وچ شلزوب و | یا لوشو و نووالایفهقدیا س ارم اف
 نتا زده یدنشیلوالزاف هارو ارعا مانیسعا هکر دیذآ عضو. هرەماي و دی داد اوصرب هدنغا طرح :سارپسو

 | همدآریلدو یوق ئر لوشو روئاوا یالطا مود لیقنو یسج لار ونسوا قالط هود نالوا لک الادیدش
 | نمار متلجز لاعپ هی تالاشمو هشیدناو فوخاالصا ۾ هدنناب كنك لب ر هدد هو فک هن کر ونلواقال_طا

 دزو فک سرو دو اش( دیو بارخ غار ث) سموم نا |
 هه ےک ت



 س
 ا

  ET VOTREیون دا !تنصاو لای رننساحمافج ىنابوقروك ذم |
 لوق هر د نا احم مخورو لبر یر نوع قلوا تاع ۍراتد هنو قبس نمی درهم هدکم ویو ,

 كاتون لاو « نقولا ایل وکیل ریس ابا االف نیغاو ل اقب ردصوصخ هیمصک تمشیوروپ و
 | بی وص و هفرقا دایاثلا بابلا نماسقوبل جا سقو لاقت رد هنس انعم قع مجید نوت

 تيلي تولان رک دییفلقب ید هشخ اف ننقوو انرطنا نمی هام نآ بول ر جلاب نا اپ زذا |

 همزکو دت یبا دلل بانان هر اهلرکذ لاو ةشحافلاو فاوماهلزکذاذا ا |]
 ل قوشنا اذا هدب قیر ها0 رتذو لاقبرد هن ساتم قلیاب هندب نیز سوم قاد ادا ا |

 ردندملز وب وا (سوق ول فلک  RODINربا نج فارق د ناکا اداسوقوم رعد لابعت روند هب

 قرفاوا هدننک اپ دا رانلوآ ی سنج لوقو اورفو هل لوق نچ ان راجع ||
 | رادلک» اوم ئ درفخ كن وبون لود هدان سلام یرایف ونص كانا سنج هک بوک ونلوا قالطاهتعاجنیهجتزآ

LL ققاوغواهننلاعزوبوا (سیقوَ) نوقزفتم نولیلقوا.دینطو طاقسوا ذم اچ یان الف ی 
 تست ی ی خاور ۱

 یت ی تاس كجلسک او ییقناذا قافلا بابلا نم انکو شا نیکو دلم دهن هل
 لاتمصف !هنکوکس وکم ریا ر هکر دهنسانعم قلاب لخاذ هنهورکم غ * یآءنکلفو هپمقناذا هبکو قاب

 فیض كیا نکو و هزکی رقم لوخد بل یهو .نسکولاهلیلهزه لاقب ردکلتا لوچ د هب هقرتح هم زط دوب

  ۱ ۷لح لاقي رولوا فم هل و لھ ضرا هډنلوخ دةر وينم به رونلوا قالطاز
 تاکراتناق لسم راب میزد ەق و نبا مج یتا نع سارا ماو مف فسکی:یانلالززلا یا کلر
 | نکو لع مهتا نثر لاق و ءظعوا ابف عقاو مدیا شكو حل سرما ەت لات اون لی
 شکووزونیدهدهی هنسنالقنوا شکر هزوک هک وپ سپ هجرت اف سنکو اچف ناک تار ظنا بنطال لافیوتیقبایف ا
 لع هلام سکو ف ل ویجلا ءا یخ هرات ن جزا سکو لاقت ردهنمبنعم مارو نارو نایاز هدترا چرا پا

 زدهنتسانغم قمارعوا هراز :نابز بز رحنا ید ول بت توس كبره )ا3ا بهذو سخنی مو

 | یوو ولسوال توام ەنى اني وارن نیکو اب سکوف لوپ څو اور با جاا ن
 | هدننزو قا (نتکوالا) هنصفناذاهلام نك وه اف رددنسانعم . لینک او دم واذا هسکو لاق ردهتسانعمكلپا

 || رەوت دنونس یو هدننزو ن وبص (سول ول )نسخ یا نیکوا لجر لاتسعب  رونلوا قالطا هسک نو سیتنخ.
 | كلواو ( سولا ق نحف یاراهر سف نلت ن ناک 1دا سولو قا لاقي روت هب هقانهدنور نالواززوب هلتعسوو تنه

 | اغ روب هززو تهسفو تعرس لر هنشودهتبووهاوط توی یعسف هود هل افن اسو لاو لوکس مالو ت
 انالووا لو لبالا ىس ا لافم ردا قاچ عطق اخي وو لوا لار وون هنوکل وا هدنفو ئىراق دق دهننانعم
 ام ل ومتو هع دخبو هزاضاذآ هاو لاش رد هتسانع» تلیا تنا هعدخ سلوواهریسقتقنعااذا ینتلا بابل

  ۱لاقیر ءهلسانم تان وس وچ خوا هاو نصر عف ولا مضت مالک ربخرونعبدخوةنابتخ یا سو مالافهی ||
 اک هل سک ابهر ولو! ئالار وف ندعابسهدننزون [ک(سالولا)ح صد لو ضع اذا و بد لاو
 للاولاد لو هبزغاذا هتل! سلوا لاقب رد هنسانعمكلیوس هلی هجو باکو ضیرحت یزولنرپ یادوم

 | بجز سرخ زا لا توجه نما ذا ه ٹی دلا سلاو لااقیردهتسانعمیسالباهدتنزو هلعافح
 | اذاإوسلا اولش نساتغ عش وز ای هدا هغی دخ ور ردو عام یاو ها دال

  || ۱كىردشرونسردق مس غوبقو یی زده هنئشرب زخآ ین هدننزونسمز رسولا هد و

 | وونبهروضراکشزو نخ ةد سول اد ربیع مکس اذا قاتلا بال انس ه یقلینولاقینداشپ اعم
  | ۱انزوا لب نده ران یانی ویت اولی مون اسم یجتودنوخ هند نا
  | ۱تزغدج نیما اکیا وا ناه فن تنکیااراتسوالا دمای کو است ی

 : .دلاهو یخف كو او ینهولطغب نرل ناکا ذا سدت وزب لاقبروندهمود یو روف شمال درکوا شاب نون
 مدارا ا ا نراساذانافلابس الا نماتسهو لج لا مهو لاقرب« كو كل هجا

 | ملا پیل ینو اط یا ترف لع نسم نالف ل اقجز د هنس انعم لو ازکم شو هلاوح هلغازاو الان هنیریعو موق
 عهای ]ان ےب 1 لا لین اعم كل لیتو لاحا اقا یف ینغو لاا چيا ننال البوم
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 ]أ هنتفنوا عرذ عفدز ردصوصخ نگار تان مت )ی :نوکس كنارو TE 2 برا 1۱
 . هک سابل شعان وب هلکناو عفان هشزانلع ق قم نشو /تفلکیسالطرولاق زورو نو كچ كد هیدنسیرکی ۱

 ]| اتضوصخرولوا لصاحیندهدرا چا اسوهدناسبنیرلکدیدتمرو ینسیاو رن غ اط دیهاکو ارد ئ وقس ئاج ۱
 ازم و هرهجبالآهدنکژتو هنربسا هدینژا تاتو ردقطپآ ندنالواعو ازم نکسل رویلوا یخد هادنشهکاوا شخ |

 ۱ | بت سو لافی.ردهماسنجم قیا ها ندو نیول ؛( ی روتا ) ر ونان وب یراصهلکنا هکر ۲ هکر ادب کنید نارفعز
 | لافیزد هی ناسیتعا فوتصوم" یی ورم شو هلی «ینزو هیس د (ةشبرولا 5 نوازا

 زر ۰

 | ولو یزمرت تراس نعیدودوا لا هو ترج قول هکر وشد هک وز نسلن یا یتزولا) |
 دقن داعنهدننزو تارخ راضنوا :روند هنسولا ك كج دق نالوا لوت ت اا یرلکدیدراضتو" ۱

 بلا نمامو خرم ترو لا دهم یو نوصوب لاج موز دب ود شاط هروب هدف (سرولا) |
 | نانیشوارکد هدناسبن یزلکدید ثمر هل سک هزه (ضارالا) شالقوزاض تلعطلا مگر اذاعنازلاا

 هر بولوا یبکبشراچ یزاص ی زاقاریت هدقدل وب ی قلوآ هل
 لق اب جافاو شفه اءالما لدمةلعرا بصف هقرو رفصا اذا تم ا سروا لاقب ما یز اب اصیک جک نیرو ۱

 نالو(لصاخ سرو هدبهنکددنز زن E قروا انا رجشلا سرو لا تقی .یدللمعتس هنا م
 || قنوآرتکاتیهتساهززواساتیقدلغل والا مسا ننس هم ساز هجچرک سوم وی هاب یرلکددثمر

 چو دشته دردن دزداون محرک ی زهوچو رادشآ وا عقاو لیلق كب نککزامزال
 قو وا نیش وت لک زد: لعتسا هونج کت داش هودنوپ

 0 لدو الاتات ان هاست و هو :لافت ردهتسانعم" ما ارج نحو ضوعب ۱
 ی رس قلنا داونز اروشبد هت راش هخ هتشهآ هل راکل وکو كنيخبوآو وند |

 ۱ وا | ندو زاز ل اززز رو لا سا ندنلفنفل هس وهيو و زدیمسا كخاطر ءاكغاطرو |[
 ات لب وه عاق نا جوا یر دو خطی شه از (نساوسولاو)]|
 ةە اش یورو راوی ار هد فی هلو هو لا ۳

 ی رهام یفووا تایل هنن اتسو ولبن چ كغاا هوکس کناطو یخ لو او«( نیطولا )ردیعسا ید اور ||
 و لاک جروب اط قو قو هز شوت ادیدهیش هبنرمضاذا املا باللا نم اسطو و هطو
 یکی مال یلع لوق اند !وفتیا اریطو زخم لاحق ول هونتهمتتزوربما /نسبطولا)
 ياس هرس تتش ةدننزو هیت (ةسطولا) رولو هبانكون ب ترا ت مشا یا
 ۱ 2 بز وام قاط ول ردم یداو زب هدندر وب تزاوه هلیعتف كمه (ساطوا) هت دش یا

 2 حاولوطاوت فوقف رد ینانعف نلواریک امر زو تک مدننزو یلتافت /سطاوتا) نونلوا ||
 دنا عن وکس فدا یمن )طالنذ جول نمط ون لاف دام كالا |
 ۲نوا یو تهز فاع مولد هاو رو رولي رودرا راش یس هلوقم زوبنطو غال ندا |

 3و قو دن سیو هر ایا اسا ناصر عر لاش يج لسا مک چ بزب |||
 وچول ف ثخ لانچ هلواواوشلد مچ روبلکلوموکی اا نک ر وب هکروستید ةغلموق
 دیس وایت نان مو تم :/یساتعبالا).۰ینلاهیف
 4 و وشد دبه قامو قوش م دنزو ءار چا بضولا )ا لبالا نم نلیکولا اویکراذا موقلا
 ر مت م شومر ناب هک هل بز عو او تاتو لوک ام نیز بقعلو اطط تمت
 ق اور قیا وک وچ ی الوت ویو یک هک وتپدهناک م لموق قشموپ هدنزو رچنا
 هن کما یاشیاو یش هبف تعصب لمملمراذ ناک اذا ربعوا ناکملاغب رد عج هروکهتنابونرایش
 قد زون اق ندقابیئاتن دنت کلوب هغلم وفل وشه دننزو بار سات مبل ا) للیعواو
 اوکه کد هلو تونس تم وب او )از ناپ نشا لاش نوت شمابفنکچا وااو قرط
 | كر ا هوم درام ی او )یو نیو اتان درو "دل هیسل هکر وی
 | ةتعاوم اتال تا جانم الموت یا امت یا ینو دا نمار سا

5 

 ۳ سس سس

 و

 یهو



۳ 

 ۱ نینآ ی سا رد ډاټا باس سس و ختم برطضب,یا اون لجر لا دونی همدآ هیت ۱

 فیفضت سرمه كسانا دز روم هوا یچ نخل سنا لپو نننه ید سنا یصاردلماش ةنجیو
 هد دامنا و و فو ازم یار سا الا فا سو ۱و پونوا ۱
 هدمهروب ننلوق هلکدردزنوخ اه هدنسهدام سونرا ضعب هقشب ندر ظنرهنب رهاظیداریا یخدهداریوب نکی تش |
 رولو |سوانیلیصا هکر ویشبد دنیبلوقم هزیوآشلصا ندناوات اوات سانو ردناللیغ سیقمساسانو یهتنا رشا چ هجا
 كنقرد بوډا ان وا هو یرب هنوز سست كمر (هتسانالا) .هنعلعاموهو سون سان فعلا لای | ۱

 فادجح ,سونلا» مقا ذا ناکلابسون لاق رد هنسانمم قلوا قم (یپ وتتلا) یک ارحاذا هسانا لاب ردهنیتانجم |

 هلبراچوا یادی تنم :هلبنوکس كنا ویچ كنون ./یسبنلا) ږؤی شید هبامرخ شهلهایسنرطرب هدنشزو |
tOهو هانسا مدفع هذخآ نامی اوت ابا نم اسهن منو لا  

 | هجیزآیتا كنب رلقایاو عمل | یلیلښلا یا سوم جرب لاپقبهوناوا قالطا همجآ[نیسلچنآیتا كانت ةډوک
 (سهنملا) اپممهرعمیا نیمدقلا نیوهنلحر ناب روتلوا ی انا یوم بنا و ۱
 سهانل رنک شر لا یک ېچ ردوا راچ هصق ورا لک | هنن هکر وند هک لوش هدو دعت |
 ی رقبا (سوهنل اوز هابتنزو دا رشت (ساهنلا) لکی بیا ینا غنم یھب ا

 چ سس کر دبتیه#آشزق )۳ هی (نیج رد بح مهف نیساسبنو ںوناوا ق ۱
 سی دو فیت نک و هروک, د سيب داش هل زمک نون روزک باسن ئچ دب |

 جو لب نیصخ وارا بیع بازبینی بس جل یہ تا چات افا و نانو |
 بویلکلب نوربهلیسیتقوهنسن لثه اسو تو دعم دو خاب بلق مت تاج وب و هل وک کلیو یا

 هر غوا توصنم هج وا بلف ف عقواع عزفاذا ا ج دف |
 ےک یفخ اتوصیإ اس چو تعجم وقت روب نی هسننول کس یبوو نیتاباریپقت هه ۱

aکین اتم ی ننه  
 اوما ےب ناوھو سچولا نان یهنه نآ .ٹیدلطا هندو جنرال لاق د هپ دیس اے نراتیلشخ |

 هوس نامزو رهد ندزناج هد لزمن كجو هدینننزونجا (سجوالا) ایس تیز
 وا مفنع قدام لوقت 3 روید بارو مال هل ذی نچ ۳۱۳۵

 ام دیو تم جو سرا یا بادی حل
 كنوز ه سال ) ردندضات مالعا دښتو بارم یہا تع ) یتیجاهيا:سجاو لق ها

 داما ب : روت نالو | ديو نو ةا ترسام دان کوا وقو و کدو ۳
 قاوقهب نچ توج هدننزو لعفت ( یشجتوتنا )ناو یخ! یا دفیخ هفت یف نسوا لت هوقهنمو گیل

 ,ةشیزآ چرا نیارمشو ما عطب نل تولا لا عج اذا لچرا یت وت بار دونی ا كمت د بوت
 نو تلا دو نتج ولو (یبدولا الملل هخ وبا ذا ت ابنشلإوا ماعلا ئيج وتلا يرد هنيا نجم نيالا
 :رولوا ی دمتم هلیس هطساووچ ضرخیو جوخ ذینال اا بلا نع ادو چلا نيدو لامپ ده نما ایم قلو انچ

APE RE O Eهچرا دغیر لرپو ا ی  

 (نسددوتا ۱ دم تلو مینطاذ مال ی ۱ تا وک |

 یقیلوازهاظ قر يلا وچ ههوخریزونم زن نسب ووشو اف نت تا کت
 رکذ (تسودول )دونی ها بتن ن ھا رو مط هک (نیدازلا) تیرو نم را تسادو اف دینا
 فولو وب وضو ن درکه دییززو زوم( نمیدول )نود هنر نالوا هچنابقم یی[

 [ادولا) راذشلیا طط یس تخف مچ جراسض ریمل هم *یاخ ک نیس یابی دونی هلو
 هنناذ نکل بویلوا رم هخارطآیزا هل هش زونه هیبرکوبویالیق ریل کر وتید دخل لو هد

 یا ش بهم ام قمالتو روکرمسادوراوطهزو لعنت موتا یی شا ات مت
 شب جون نخ تاعا هر ییا چین هلن وتو میقوف یا( ښتو س همتا ۵ اا |

n 
 ل.

 گیر



îr 

  ۱ع هو ماه هنانتنزوبارغ /ساکنلاو] لیض كتو (سکلار لا  nورود
 تالو"رروط توکا نغانتشاقشان اناد شک الا )ادوعهتلع تداعیا اجاودزا ختفیدقو اسکنوهلاسعت لاقب |

 یطاطتیا سک الف لام رتل اخ كنةلتکا ساقا ؛ززواذوذش رولک سک اون چن رونیدهمدآ

 هدتاضعاو قورع ك تبزانۈب دس قلولشاب كي هکر ونید هرامدآ هدرونلانو رد لوش هلن (سکلا) هار |

 یشبغا شنا لب نالتزوک شب رک هکرونلوا قالطا هیانلوشو "هلفسا هالعا لع تف هقوف مشکنادقراصاذا سکت

 أ ید ەننۇكماك اۇرادىيعەدناب وو هلو شازو دیراقاكياب ندنج هوا كخ اش نعد هنلقی درب یرلکدزود قاب
 ]| زور یالطاذندآنولزوفبعضو نخل اقان اڪ هلو مج دق تناک اناتتوکعو ننکتشوق لاقت رود ا

 || لصن لات لوا اه بید یعوا هلغلزق ید هکروناوا قالطا هنرن قوالوشو فیتضیا شکتلحر ۳
 | ؤا كقت ندننخفو مزکت یافو روئلوا قالطا هدلو شوط سزو اس هتبطلععف هنعنس مسکتااذا سا
 ۱ | دولک کت قره مرکسلا هیاف نع رص قم قا سکت لجر لات ردهیامورفدارم هکزوننلوا قالا هتسک
 |¦ تونههریدلاق ءرقوب یتوییو شاب نکردرکس شان ندنفلنو ز هکر ونلوا قالطا هنآ لوش هدشنزو تدح /ننکتا

 ۱ نشوید راسصا دا ننکنم سرف لاتقب هلوازولاق ورک وعشب هرانآ رام هدلوب لوق لع هلوا ردیک یار
 ات شود هرزواهین یعاشا شا هدننزو لاعتفا (ساکتالا) لبطا قاب لوا افعض یخ اذا هیداهمالو ۱

 ]| نونا بولوا؛یرازتسا مرح كن هک (نسومابلا) هسأر ىلع عقو اذا لجرا س ك2ا لات دهنتساتنعم
 | لناسو نحاتص كنس هترتسخ رارتس ۱:لوق ىلع رود همدآ نالوا علطنو فقاو هشزون ما كنلاوحاو

 1 هرس نحاصوا هنا نطا لع علطلا هرس تح اض یا كلمنا سومان نالف لانقن رد صاخ هکز وتد هنالوا نقاوو

 أ كز المزاتننوللوآ قالطا هنیرابرضح مالسلاهیلع لبرج سومانو ردعوضوم هنساتنعم مس دامو رل ا
 | زهامو قذاحو رونلوا قالسطاربک | سوماناک او هلبتهج قوا مرحو فقاو هنیغو ینورارسا یراقنلواعلطم

 سومانوه لاقي روند هب یعگوقو هنسانعم لرش رونید هغازودو هاو روند هنسةتلبوکیبوآو الخ ده طلب
 ۱ ek هنا هلبح ینا ]هکر دبازتست هلتهح رب دنو تعنصو هلبح دلکما مدار هکر وئیذ هب یان لوشو مایا

 ةعيذدخو رکموذ یا نیوان تبحابص نالف نساشالاق لاف لاسثحالا نم هبت ام وهو الف نوما +یشلالاذ
 ۱ REE EEN هلعافم سما رونید سده ومان اک او هتسانعم هسی رع روند هنغابش نالسزاو
 ۱ | لاقي زدهنسانعم كم هدلسف زوسرب همدار و همفلایاب سومانلا لخدادا اصلا سمان لاش ردهنسانعم كمرک

 ۱ | آرا خوک هلک كلون( (شما) رود هب یععوف یجدوب هدننزو دا دش( سالا: هراشاذا ةتمان

 رولوا ید هذنزلهکلوا ورطودنه کیا یجحزیه هنو ردبابلح هن "با هعابییآ هدن رلکدلناقوخ نداهدزا

 غاب ناص نیغ (نمملا) )ردنادامرف یکی دیگه ددیحن ندارد رم هک اک | یرلکرت ںاہنلا ةازوام

 | قول هدنننزو رجا.( سالا شنمالا) دتفاذا تنفاذا عبارلا بابلانم اس نمسا سم لاقب ردهنیسانع قوا هات بولی ز و
 | هتنشوق قلترفب هلبض بوت (شعلاز ردک آیا سما یت لانقب رونید هثبش نالوازوب قمارق عب یلترودک
 ۱ شل هرمه(ساعالا) هسبلاذارمالا ة2 سم لاق ردیقدا رعو هدننزو نالت /سیعنا)نوبع*بذلوار کم یکنر روتید
 ۱ نهزمه ساع الا شزااذا موقلا نيب سما لاقت ردهنسانعم لمروشود ه ر یر بو دبا داسقآ ند سان هل سک

 ۱ رتنسااد !لحبرا شم ۱ لاش ردهنساتغم كل زکر دننماو اتاق هنونءات هک هدننزو ناهتفا هلل رسک كه ددقنیف ن نونو

 ردهننمنعع قلاص بوبتب وا هتوا یرهنښذ نالواقلعم هاتف (ناتسونناو) هلیلوکس لواوو یقه كون (سونار[
 لبالا سان لاتش ردهنسانعم كهروسهود سونو بل دتع نعد بدندناذا اناسولو اتسوسونب ۶ شا ساب لاش

 هننرنض اما دزدیبقل ناسح :ناسح نادعرز ندنع لولم نانالوا قالطا ءاودا هدننزو تارع- شاونوذ انهفاساذا

 مان یناهننسح (ساوتوآ) وند هثبش نانلاص ساوناربز یدلوا بقلم هلفلوا یحاص رونااص یرغوط
 تیاغب رولوا هدنضرا ةارتس هکر دیم مزوا ضان عونرب هدتتزو"ارغ میساونلا) ردیسهبنک روش عاش ||

 ییادناو قلاص هدننزو دادش (ساّونلا) رد هیعس تمان ن سلوا نوزوا كن زا انمم رولوا نسیاروغ السعا

 — ےک س

 ترطصم

 | د ننک انىدزفت كوب نومره نوبهزدمیانن کت مه لات هلوا شعشود یغاشا ی ران ان بول هکسامتوق

 مس لات هلو شان وچ یغاتشا یسیزقوب هلغغاموا یزک هکر ونساوا قالطا هقوا لوش هلیرمسکت بوت /سکتلاز

 ]| ناک اقا سومانوه لاقب رونلوا قالطا همدآتالوا روش ریک هتک ا او تفاطل هجو هاتضمو روماو روتید همدآ

 :یریسکب هاب رک !ردروناح زجل رب هدنلکشهمردصب هکر بدحراش ردا لتق یرل اهدزآ رولوا هدنرابدرصم



۳۱ 

 لافیدقو لا تسفن لاغی ر دک | يسهفيص مولعمهدنوبو رد هسانعم تمروکضیجو هان ترا صا ذا عب زا ||"
 دنا غم تلهم هدیننزو هفرغ ( هببقَا) ردرافیصتم ندسفت نالوآ هتسانعم می تبضاحاذا تببغن

 الا نوا قالطا لجن هد رغب هیت كنون (هسوفت) لس یاسغن الازم هلو ریلمتسم ۱
 قدوشت ]هشدار و هعاادا ثلا هنسقنا لا روو دنسانعم كمريو بج مدار هنسق چا ررر مک هل هز ۱

 .هدشنزو مرکم (سفنملاو) هد بیزو سم (ن (سفبل)۰ هيز اذآرمالا هییفنا لاغب رد هنا نجم كليا بیغرتو |
 لافب ردمنسانچمقلبآ قلوص هدننزو لعفت (سَْلا) کیو ست املا بول فصو دام ۱
 ردل هت نبا م قلعطقفآی تای بولجآ یر حاسیموهچرجخو هی نفنالتبلاا لجزا سفت
 نع دصياذا سوقلا سفت لایش ر :ر رل تسمه سابا :؛قلیاب پول التج یاب وب اذا جلا نتفتت لام 1

 ءال ا حضن اذا جولا سف لا في رولوص هک ایوکزکد هکر دڈنہنانعم کیچ رہ هریشط یو یھ لاتا کدو |
 هنس نا رن برزشادا الا سفت لاق درد هنس انچ نل ٍكرەر و غولوص بویمرپآ ندزیغآ یر هبرمشمو

 الف سنت لابی دولوا ندا دضا هلغلوا هنسنعم كم هدقولوص حوا رر و هرشط ولوصرهو هیفنع |
 :مالسلا هلجهب اید ناک ردزونس یو « هورکم وا هجو سن لکقهبفن ع ءانال اناا ساینناذن تی ۱

 بای رفطمدقم هب ب هند سشنرب هدیتنزو هلع اف( ةسفاسنلا) ءانالا ق یمفیتلا نعیهنو ال ءانالاقسسیباک

 سسفان لای رد ونس انو كيش دبا تبغراک آ ةضرا علا قب رطب نوا كليا دارفناو مرکب سک تېچ قوا |
 ًاوسداب نعم هيف اوبا لا راهن انعم هنیفاتم (سفاتتلا) مركلاف ةارانملا هجو نم تغ زاذ بف |

 قابنیوا یعب و هدنرللصافمكنپ رقم قاناو لراقوط هکر دعا غچوو مرو هنوکرب هدنشنزو جزز هلفاق :(سرفلآ ۱
 بک او عباصاو نیبکلا لصافم ىف عجوو مرووهو سرفنلا هذخا لا فی رولوا تداحبهدنراپ
 لای یالطا هلل واد اج هدارو اروب رم ضر وند سروقن هتیر قمر غلبه ان هزوک هشراناس كن اطا |
 لاله يا سرفنلا ق عفو لاترد هشام لالهسرقو نیهتنایدنلوا قالطا نزن هلبهجو لام ۱

 روبندهزوغالوق رهامو قزاجو ذیطملا ةيهادإا ىا _سرقنلا ةاطظا لا ة7 رونناوا قالطا همعظع ع هادو |

pet OY ۱۱ ور ندنتابلج ِناوسو قفدمراظنرهام بدیطیا سرتنوه لات وبه دمو  

 | .تیز از یراکدپلپاریبعت كچالاح ر روک هترلثاب بول, زود ندشنوکو نر دنلکش درو رازق منا یلح ۱

 (سیرفنا) ,ایهسآر فر هزرفت درولا ةعنصلع ذنب ةیشوهو سرقت بنر لعو تأج لا شیزدقجاوا
 | یرلنیبآ كنسهبت اطیراصت (سوقانلا) نونید هببطرهامو ذاتسا تّماغب و هزوغالوقزوا دون ةلسهدایزما

 | کر كوبیرب لصالافروناوارت كاج کون هیمنش یراهدلام تنفس وغ نوا مالغا هدنرانفو یرازانهرزوا
 لاحد زو صقرت(صقتلا) یدبا دلم و ننگا سوفان کز بولو[ ترا ندا

 للبیم یدارو 4هیبضادا لوالا بالا نم انهن سوقاستلا لسولاب تهارلآ "سفت لاقت سونام قلاچ
 .سقللاو كلم هدازوب هب رکساذا يعن لاسقب رج هتسا تماشا دخل هرهسو هزاماذا م دلنفن لاقي ند ةنسانچم

 يزاب هلیرنسک,كيون (نسقنلا بزا یا سقنلا هبات ضا لافیردونسب بنعم)قازوی واو ردرارگت اواو
 قموج هو اتکرم ةلاود (سبقسلا) دادع ؛ یاتباث جن هبنکلاقب رولکس قناوا سابفنا ییجژوتبدهلکن ع قا هزاب

 (عشالمنل) هیقلاذااهبقن لاق رد هنسانعم قموق بغل هیسکربو اد سقنلالغجاذآ ةتاوډ سعن لاعیندهنسانعم ||
 (قنال) ضماحیا سفان نل لانى رونىد ةيدئبيق ىك أ (شسفاشلا) رادعما ندراروب زمی انعم 4 ةدن ةو هباک

 يیهنبنرپ هدننزو نونکع (یسکلا )مالا نایا قنا مالغ لاق روت دهپ کالا زاى داوە دز نیا
 نسکت ین كنهسکرو هس ار ىلع هبلقاذا لوالا بنا بلا نم اسکن سکن لاقند ةنس انعف كامرا یغاششا شاپ
 نیش یچدول هدئبزو لیعفت 7 1 ۱۱ "هداعااذا ضبا ءاد هرنعو ماع طلا ( نیمکت لا قة لم كردبآ

 الفلا هنمو روشد هر ونيل :شلوا نكبر (سوکنلا) هنسکت ییعم هت لاقبردهتساضعم كل نوکری

 ھو ۱ ر علم اهوا يلا اهًرقیخ ۹ ةروسلا نخآنم هو ادا قلاب محو و هرخآ نم ید یان وكنا نآرقلاارفب

 جوزخوا وا قالطا دلکش یرلکدید نسکنا ندهد يلمز لاکشا a ماع لوالاا کو

 ندی هج. فرط شاپ ءدعب یراقایاذتبا كفجوج سوکسدالوو >> 2 ورود ںوص وب هکر دنزابع نددرفرب هبانلاوتچ
 هالدجر تچ خلق ناکا ذا سوکشدلو لابی رونلوارببعت شود یلیرت هکر وند سوکنم هدلو لو دنراسبع
 خیل ید لو هاب لع هب کا e < کک تزعم نیک موسسات



 بسا طم

 اكه لاق د قب هنهر وصل ةشبالم رل تتم هنن انام پشو هدايا :ىلغىا ەد ال عفت قام لعن لات
 تب وقع یا هسفن هه کرد و یلانعتهلوقهنبو لیق لمس انعم تب وقعو دتشاو دارا یاهسیفن

 ندنسانعماوهمیسن روناکسوفنو سفنا ی كلنعوم بول لہ جیا مم نام نو فن شیپ کرایه ۱
 نانو در هناوبح یفوښ لصالا فرونیدهغولوصمک ردیدرنم كفل سا فن نهن نشلا:یهلناردقوخأم |
 رش لا شب یدناوا قالطارونلورعت قولوص هک هلاجیسلآب وکچ یریعا كناوبح هدعب بونید هیاوه میش |

 ر یا هو دم E هعسف یا ی جام اف تا لما لوقت ا

 حدو شپنلا رعخخو برکا تار من قوس ا ننن يتلا وم
 عي ةياوبالاو ةرهصللا نم نونا بهو ةنيدملا لها نم مالالا يلج هلرمس تاه دارا نیلا ناق نه هلوقو ت ا
 هتعضوم قفحر دما نالوا هدنسهغیص امضنو اسیفلت سن سقت یز هلکنسفن نالوا او هندن یکتا وب
 ایل اید هعاط عطیعاطا رد هدنعقومردصفر دصممسا E .ٰلڑم
 وجرت مک سفری دچار ت نکا ماجرا نم

 "ناه يعوق وهل وانواع مو تمدخ یک وباو بلج هبذندمو :تیرهاسعو تیضن یرلکدلباناربا
 i STEERS نه مارکد اصن رب زر دق ملتو ترش
 ولید هک نالوارکم یازوکلیفابملا) کد یساکز ولو ارددصم یک هسابیضت سنو ردهاسانعم نت شن |
 id THORPE اهنج شب اكد یلقواراغو . نیاعیا ءیا نشان لا |

 و بفو لبصع ودی هب دن بوش مو رخه لو هدننو رخ (سفملا)(سوغناو] هدننژورمما
 قالطا دام قوت نسبفنو نخی و یقین ا رپغتتو نیوقنیو سرق ی اش و هلواردپا فا هلی |

Îهیانیدم ئر نالواهلیمان نیفنرمصقر دن درا منا یلاوم دم نب نسنفتو تشکل ام یا سبفن  

 سنعاو] هننزو باک ساختار هیت تون (قسافتل توصل حسی یا اضراصلمتسب یخ سوغ)!ترال
 ةةسافن)یبللا نفت لاقي رد هتسانعم قوا بوغرمو سبفنو خان هددبنرقج هنلوا هسفافم هدنفحهنسنرنینعف
 کل غرو بودی لب لیدها بکر یهنسلربییشنو :دیف ناخ اقپان ناک اا. ننمانن تایل نه اسشتو اشافنو |
 مچی دلو االام كنم شکر ون ضا ذا عب لا بانلا نم,اصفن هپ نسف لاقن دله غچ مم اه دنزوب ند ونس انعم |

 EE تلف هنیب ی یکی هو نجل دلا نارنج ةبلج فل ناديا ر دفا کلن |
 ی لنت رنک یوسف )له ذیافن بلع سفت دل اسم كدر وک شوت
 مریخ نا ین تا تاج ون

 ی ی

۱ 

۱ ۱ SEFER E REE SINT لاش 

ار وقالو بو .سانفنا ةت الخ و نيضفش و دجناو سفن ءاتلا
 ۱ ولو 1 نو اال افا هتناخقلولفادیم هدشی

 3 ر ی یار هما ی هلال اتسرا لباب زس هبلبا ماسشدو بس هلت زلزل وا ٹی دحت

 دنا تب دخلو ٌنولّوا تعدردبا از زاوفدسولیو طقو شن یراطما
 | 3 ر هو درظ کر دم له ادا رم.

 ]| تولا نا تماذح و حاشا الاف هونلواقالنطاهدلو ننغوطیی .سوفنمو_ندهدمضومو فانه ل یکیا



۹۹ 

 هست سس سس
EIT REE ۱نان« دهراشنلک هاش اف نا کدو  

 ردروک, ذم «دیزاصف یم هکتیلوا نمر هام ناه هکهتت ردي ناکدیف یسنعدآ نابییلنوب هدزهنابسازدیلعل خم |

 | :زونلواقالسطا مدن دشربسپ نسانسنو سانسنلا يدو نسانلا بهذ هنعهل| یضرفرب رهیا ثیدح هنمو حراشلا لاق

 || عی رسی سانسن برق لاقیزدهنسانعم هدنورو می مو قاتریسیا سادن ناذقالاقب ردذوخ ام ند هنس
 قفوظ هتنب اج یاضق مار هيد سا سا ینج وج ه دن شنزو لیعفتسپسلا) هاو پس یا هسا سن هلا عطق لابو

 كمر وپ ابو روس كريد سا سا یبعاسهم و طوغتن وا لولیل سا سا مل لاق اذ اا منښت یضلا سنسن لاق رد هتسانعم
 كما سابسخ او ذخایتراو رپخ كانهتسن زب هدننزو غفت (نسسنتلا) اها شماذا ةي هبل | بست لا شی رده انعم ۱

 بطلا زدیدمالعا هدنسهلیموره+بتنزو سانت طرق (نباطست) نیت 5او هیت لا رد

 مدننزو فک( سامنلاو) هابنوکس كناطو یقه كن دمنا دن دید ناکام اطست ندیبعو زد تنم
 قلوا انادو ماع هلنيت ف /نیطنلا ) :ودرا نفضو ندا لعف روشید اد اخ هدننزو دن ضع (لسطنلاو ۱

 ملانیا نب طاوسطاو سطنوهو الاغ راصاذا عبازا باسبلا نم اشسطن مالیغلا سن لاقبزد ةتتناعم |
 (نسیطنلا) ودشلیادقت هللا تطلاب ملاع جزاش روند هیانادو مع یو هلبحتفو یرمس۵ كانون .(یماتط

RSE ۱لب بییطقدمو قاع ناب بینم نت لر الات «لوناک ونک همدا رود ت  || 

 || رکذکدوندهلاعهدننزو فنك (سطلا) روید هبوساج [یسطانا)رذپالقن نخ دلو سسفپ هدهراستااهما
  زّرفسیایمطن لجز لایوتید همدآ ث رشم هاوكار ندناهژبتو بهر . تیاب ندقلرابرنو نبکلتنویدنلوا
 تقر كيدنصوصخ تفاظن بونا ریه تراني نادکبلک اپانوا رونی رابط قذاخ لب (سطتلا) وذقتم

 | مهلاشوقاذخ ءابط ءابطا | سطن مه لاب رد طنا دوخت سبطف یدرفم ارهاظرونید هر هسک ندا ماعهاو |
 هدننزو لعفت (یپطنتلا | رونید همدا نالوا! س طلا لکه دننزو هزه م كوا (هسطنلا) نوز نقتمیا سطن |

 هدلاوح او روا هل اشو سا بو مان عطو مالک یالنک زدن ام لا ماقفلو هک منصوص خ تافاطت
 ]| كلنیک را هلا قناتورنمشیا سطننننالبف لاقت رس قوا مفهاو تقی فیاض

 کندن او بس خم هم كنون (سابعنل | زومالا میجج قو نیسلایلاو مظل
 روید هرونفو هغاسقشوب وا تالوا.ضارام هبنااوح تا افغببوطکوق وا لوق حل پارت هک فیک ها ۱
 | قبوض رام ساعن دمدآرهد بنزو شن نسل ) نم اوا نم ةرتفوهوا نماولا یا شال تذخ ا: لوقت

 هدنیزو ناشط نناسعناو|«نبعالا :سابصتلا هکر اذا تلاثلا تابلا نماسعت لج را سعتلاپمب ندهتسانعم

 تیاغب هدننزو روبص (سوعنلا) رو شید هب یک لو! ضراع سان ردلوجت هنس هی ناو نانو ری هلباق تخل
 ]| وادق ییدلیدمدآ ناغاص هلغلوارونغزما نکرولیغاص هکا وک ونلوا قالطاهیفقان نالواودیانیلراردا
 يک کروم اننعم فرم هتوکس كانیعو یتقف كنون (سختآ ز دا جوج یا یونان لا رولآبوخاص

 نیمنوب هر سعن لات .ندل مس هتسانعف قوا فیعضو هعفوت : یدوجو و یرتبدنو یار كمنآربو یدنلوا |

 سعاتتلا) کا نونا خاش لاصق رهبلننضهنسا ذعف قلو ا دساکرازاپو ت وانا خا
 كنز (ساعنالا) ۱3, موانتادا لجرلا نمعاست لابنش ند هنس انعم قمروا هغلیج وب وا اتر وص هدننزو لغات

 قو یخف کنون (اقیلا)ا یل اہک نادا اذا لا شعنا لاغیرد هنسانعم لوا یراا غزوا لبنتك مدآوب هلی ملل
 یعنها|تیدخ هنعو هروتلوا قالتطا.هنافو. ه هحور یا هسقنتح رخ لایق ةنسان تعا غوا اروند هناج هلوکس

 قالطا نو غی دلو تان يج ماوقو حور لماح ناق یر هل مدال ئا ے هیف طقبساذا ءاما یا اتال نشنال
 هزوکز وا دشا یا شن میفع لقب" نومبف/دلوآسقن رو لو الماس فتو هاو

 || مک دنزکو نيچ یا یندانضا لقب نیم نو زوم یکی شتر دی تباصایرظن لاعداد ولو الطا |
 بنمو_هلیسمقالعت تر وام ز دلمه هسا عم دنغو بمب هتسایا تن هخفنلوفتولواراضم ساق

 یهبفسجولا هدنعامو ىدنچام یان كىن قام مع االو یتیم من مالا ةيلغ يقنع ۷
 pw ال ان یی و هک نت اه ةف

 || كنیکتسوپ کا وک ئال ەرونلو | الط بەنىت یت هیون زانو دۈم البنادق انا هایتان: ئ زاد ورولوا
 i هلو طرق نم مدال غیب ةه داد یاب ےب نما الت یطقا لوزلوا والت اسبخ |
 | رب منسلنعم مدیر ت لاو علی نیووب لا وردا تسب نانمندرعو تیمظع |

 رم سر TE دوپپ



۳۳۳۳۳ ai 

 أننکب حب ناو( فیس کا ایا بالن مالغا نفی ج فنا چ لول
 | یصار هیغالنوا چنا چ روبص, ((سودنلا) نوجا یرلکد زدشترود رافجوج اماد زونلوا قاللسطا
 ۳ هزت سوق لقب دش رود خیز کباب یوک وتلو یفالطا ما الو ناتو
 ۱ د هدب عضوف عفوف هعرمصیا سادنتف هسدن الا دعوا طو نن ا دپ یال رب ودبتزو لوقت
 ۱ »دن سپ ردعچ اردعوضصم یر هفو دعراصيريعخ هدب عضو ارب زز دشا یبونت فلوم کود چراش
 ۱ آیت ی .هنسانعم قمابق هنزغا ,تانبسک لو انیلا.نوعا نما 2چ یسپ پۆل ەر از مپ
 | اه! دا راپخال اس دن ل اب ندهنسپانعم قمردشارا قرمزبدشدوص یک ېر کب وتود

 سونا ایناوج نم ضد ضتنت لب ردیاب ی طاها
 را ةنیفخ یا نیادنم هما لاب رونلوا قالطا هنوناخ رشم كبسو فلش
 از مدرن تعرمسو هزینوا هنغاط اذا هسدان لامپ ,ردهتسس انع+بللنا عضو بقلدب هن رب یر لوق یلع

 در, هدير لغات ( (سداتتلا) هراس ادا هات ولاقت ردرهننانعم لمسیوروب:ن وا :قلو ارهابط
 نوارک/تمدنبسس هدام شجر (یبعیزلا) .باسقلالاپ او اتا ذا او داب یابد هبنانعم تع+دا عضو

 )شانس سران ویل ثا هډ اږوا دیر تن اودی هبرقرب بقا هو کم او 2 ۱
 یخ( رده عدیفم ولو الغاو دوجناتیاسغب کن وای تو 1
 دراز آیراوطو اهیانساذا لاو ال والا بابلا نم اپسن هق الا سن لامر د ةنسابنعم كدووسزاوط |
 شرم وخت سولچ.لیوسنوپ نښو اهر جزا ذا ریعبل سل لا هنر دمت سانعم |

 ۳ داد قلوا دفانو كليا جویی ارو بخانو بویمشوا اماپ هی ضوصحوهو سا دا او ینو ایم
 هک ومیب بهذوا ما لک هل اذ نالف پن لا رب دتنمانم لکه لوف لع |

 دن 2 یون وفا سل شود ساک وصبغ ان رد ودم هلو اکی | ۱

 ۱ ها سکس هر تست تنینماذا دی تینلاقب رپ نیم قاواتاشیر چاچو |
 5 اب و هرچ ناذآهسنسنواهقاضاذا ,ریعبلا ,یننسن لایفپ رھن یریکر [يرارکت نکن ددفازم |

۱ ٍ
 

 م ی تویی

4C 

 ری

 و

 استناد شم قجوا هع لوغو فضا ذا لچرا لتا لاق روه اینم قلواا

 ن )ادا اوبه تیهاذا حل تسنسن لاقب رد هسانعمهلعما نیز نیہا لی عارسپانا |
 یاب ین هییبانیا هانا هری لا ةب رولبن دهی هنسن ی زوق ردو ندنس انهم |

 ا .قوس بەرىش هم ی ةدنچادوخا ید یک قوب یو طرا صا هک ابوکهلغلوازآ ی یوصب لس روید |
 ۳ اهن تی رونید دکبکد زدن میس تن دی تعاب فو رد جازخاو |

tl) asl 1عنوتبا دیدشلا:عوطیا.شسینسنلا هذخا لی وین مخل هل چرا  || 
 تیل 1 THEY I ر وند هیفملنلذپ لوعترون ده تاتو |
 یل e هدندپوهجوزاذنیقیاهیسپست ال قیاس رب دونم یبتیرآ

| 
 | لهاو 8لا زد هنپ اعم كمروشود هنری ر مبیودیا دایی ها نی سما دزو تینا (سیتیشل) ربا یسزادآ |
 | وه لاتو تیطو دیوی نادر هبنحوا بوطوا ناب و, نیا نو ناک یا
 | هتسيتساو هسشفهنم غلی لاق ر دیو نیغ نوریکسبینو یا سبد
 E یف كوا ساسن) بد لوما یا بنل تر كن نالوا ساجر ریاحی[ ۱ ددقوزعو لوض قو یک هتم, ey EEE TR ليوا نالف ین تیر داک یا

1 
۱ 

 ورم و یوم ii وا ان اک نور ونبدا نش نم جزو هی منم ناسنا لكلا
 هل ره قد نان بز سم یر مو لج ندا چچ نابینا نوای
 | كوا هکی دز ضع و اردا نیر تانابن یک اهب و بوب دوپ قربا صو لوکس یک شوق هوایی درو
 !دنعو لانه لع هد هروب نه زوز اناؤ اا دو چ وم دنا لو االاجو رار باوا ضر نانا جوبر
 ف زبد سنان مج رکیدو ناف هتپاربو سان نیزہ ر عنج چو هزوب نم وش اظ ینا
 رد رلویوق وسوف موج ابرهوجادندع ناب یو )مو فراوان یر چقد ور هد

a Gers 

x3 
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 دوخا
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HE EEE:س سن تن ا نتت :  

 باج ئا لېك نح ان ناز مر نی دنزوزب سی ا

> 

eT 9ان نو دست اوت  OS 

 هنلصا غل كئبشربو هییط) ایا نالا مرکوه لاس ردنا تخم تهدنط ناتو یهنتآ ردوا خاو 9 وفا

 کد کیک + بوشود هنیدرآ هارو مالکرب هت شنزو-لعفت (س و ها عبم یتانالفن الا

 زرد هانم قاقجو راتحنسالا اهعدنو اهنفرقاذا ر الدلالات لاتعب ردهنسانعم قدر دش ازا دنا
 اتش ردهنسانعم نوساز لو :یکیددت جا دوخت نوا تل ااود مارو عاجاذا للا نئ لاتقب ۱
 لاب ردةتسانعم كلتا رهرب ندنلک ام هدنزا هدوم دات نهفعاط یراضنو هل عوختاذا ءاو نا ترا نفخ |

ERزارخنالا صختسالاقیردفدا رس هذلوا:یانعما با  
 نالبکهرکصندنرادهک :یعرکسنواو یمدنواو يتلا نوا قاره هدتننزو درن ع رهن عت تع

 نخ كنون (سنعلآ) روناوا قالبطا هک زظنیرضوط دی رخ او تلآره تاک ناو قالسلفا ها 3
 لاقى زدەنسانەل اترو د البس هلوقم + هرذنکوا هت راناد وخان هتک نوعا كرو ی تاد هلو کس كره ی ا

 ههناد یکلذس تلسکوپ هوکتو دومب اهنجوا اه رخو زرخاذا ثلانسااو لوالا باا قم ا الا ست
 ۱ یخ هیهرکب شمس ییلدو هزعب هبنیاشخان هودرطیا هوت لافن وه ةنساتضعس كغك وغوقا لار درود
 لوزهس هدنکرز و رکن ساک سانهلا اهضلمقلاذا ثلاثلا الا نم ات 4 هرکال رحم يا ءيا و

 هزار هدننزوت داداش | نما 1)لقا ذآ لونا اس یلع ذی نتف قالفلوداتساعم قارا ناك وکو بولوا |
 کز و دذ هب ۍغانصرسا كاذک"باودلا عاب یآ ساختوه لاق .روناواار بنت ابناج هدر مقاتل هکروت دوش

 قازا باج ردعما عفو یرسک نون سالا ) قاقزا عام ئاسا نالف لای ةو نعت یاش ا |
 ؛ندننهجنک پاوا نالوقاکرونسند ةغالتخچ “نالو اث درت توده ما
 1 نعبهژادلوش خان ةۇادو روتانا مرک حاط ت کیف دا :هخازوب وا نالواهدنناب نر وق ك هو دو ولوا

 (ننونهبا) ؛رونا ؛رونلوا نند هیرکوب هکر ذق هیقراو مو نوعلوا اهدنتلا یراتما, لآ هکر دنا شن الوا نر
 || دودصا نوک چن رج یاد اصا ذآ س وفخم ریت لاق روند مود نالوازوبوا ئرلنا كغریوق

 یو ورود هدر قح اب "ناتیظب ڭدىن زۇ ما شا رونید تکا كن خاطیتدوب ۰
 یا a :تونشآد یاد کر زوتند مرکب لّوشو روتیدا نالو ةرخآ یرلقداغپ هنآ راف کت اود هدر

 عاد یادو نسخ رک ةرکب ا هکیادلوا نورا درک, نرو یروقرآ ۲ تور هنک:لوا بولد
 ]ان درون (تساعلاو ]شامل علا به عقلتو اماما ةببشخ بقتف روا لک نما

 نویف هدنتنزو هنس سیعلا) ادب زآوتسبا هنکیلد ۱9و مپ یه درک وی تماما اا
 نبا یهو هنس تب رم لوفت زود هدوس یک آش مرا هلبادوشولنطکلافکن ون د هندون یک صاف هل
 رو هست روا قالظا هانز دلو هل رسک ك وف (هتض )جام نا اذکو سیتی طلخ ةیهاو یل
 هک زانو ی هنب یو یرللوکوص هدننزو لعاقت رادان هی زیا غغ نیاوهلاقبروخ
 ناراکغلا لا تن او دا عادو خم لاو صرشآ اهدا کات , وکر دشا رولکوص «رنآ نده دارم

 لوكس كلاذو ى كوئ (سدنلا) 'ةعقدبو زین الا نیعب هحاولا تاك ضعف ىن اها ضعبا نشوى اسخاستن
 هیهنعطاذا:لوالا تنبل یخ اسان عزا اتمت لا زونلوا لابعتسا یینومدکعرود هلقابا اضعب و نەن انمت گراد

 ع ىشسىانسەنوھ «نا تب زود هتدا ۲ ندنا ع اسا كلا مسوازکبنولواتفضو نیدنو هلجرب هسدن لاتقیدقو

aیدیکر شدنو مفادن لجو ر لقب ووتی همنآ امالا عمو مهفاز تو كرب نو للا توال  
 : لاق دەشاخم قلق درا نیرو نرو هارو هب ر رضا ذا نضزالا 4: سدن لاقفردذنسانعع ۆى ەراخلو
 سدت لاق ردهتسان كلبا نگو حظ دلاس یکیدلیا نةبتو قیفح مدار هتسکر روهاگاذایو طلا فتة

 تناطفو ره هدولن اب هوتشنزو فک" (سدنا "(سهنلاو) هدتشزو دنض (نمدنلآ) هفح مطب نناذا نا هيلع
 | مهفریتو" دزد هکر نتفق سدا )مهفیا نر نفدنواوک کنند لحر لابق روند ةبدآ ایاز

 س س

 أ



۱ 
۴ 

 فو

PTET EY نشو هک نار rye ۳۳ AES سام | 

 | اردونیانعف قلوا لب الو كابو رتخجتا ذاا نا منې مو اب سې م الغلا سام ل اقیا رد هنسانعم قفل اص هتاف (تاسسلاو) |

 | و یکی ا هد اعالار دپ دہ دسنعم تالار ضرو درد هسی نججاذا لچرلا ښام لاپ
 یروف ع ږنزدو ردب راکدید یحاغا یربب ناب هلیکر نوسوطول وږ انوب رسوب ردا رک عوار
 | ساوه بو نوبم ویلای دا ما هرژزوا.دچباو قاس  کیيوشيذ هب هجصآ هنوکر و زدیم

 | تاب روز قاره بنز نون هپ ېک نالو دروب الوپ نیل ردرافضو دن انعم ریخته د زو داش |
 | نل اها (سیقآا)اردیعسا ینبرف كنهسک مان یتقلا فرج ن قیقشو زو بد هدر وق ندعاپسو روید هنالسرا |
 رج می بوخ یماقو دق ةد زون وهج ( نول ا) زا ذا لج زا سی لاقبردهنسانعم |

 نچ هيو اتعم نبدیب ما لدن تن نونسپپور دیجبا تنهروشم کلم نالوا هبفلم هلبا ءابزو
 ۱ یا لار لوق یلع ریما بو کرب هدنچرب هازوجو روب رد هبسک بی دوبق رهنلابصائا»
 ین انهم هلو دایزو قاسم مدننبسنردیدآاضقر هدننام هفوک هلی ةصب ناسبمو رولکنیسابدیعجج رونوا |
 ۱ سی ]ساب کوکی عقاو هدنلزیم هعفهو ردیس هج اتم هکر دید هليل ناسومو رونید
 ن ۶ (یناا) غ ناب 0 هان خل لاقيت مش انچ ان م نامی هیض اجر ةف تاو نمت
 7 ۷# 2 دم EET هننرم قارزمو قواو هنشانعمحابنطمرونپ دفغازچ هدسننزو

 ۱ ۳ (تسمنلاو) هدنش نو نبح:(سنبلا)روئاوا قالطا رنوف جار
 | نالف سن ام لاقت زو لوا لاعیعتسا هدنماقم یت یک« | هدرا: وپا رد هنسانعم ثامزادو رد هنسنانعم كلب وس |[
 | و تم دىۋە ينا( نالا ّراضاها بنام لاو جرات اه یا ینانلا باسبلا نم نیز اپن ساب )

 1 رک دمت ((ونسلا) ةا یا هخلولللیناوه لا قب روید دیسک هجونا نوبع
 ۱ کت رکاب نتبتنکآ یدلبادیقتملکتییعرش هد و|یانعم هچرکف لوم هکریدحراشارد هل تم نوعرنیمو |
 لتفقف (یججلاو).یرسکو یف لاو سلا )ودنبلم هد هراس تاسهما یفیدلوا هنسانعم ثع مسکا و |
 ۱ نبج وه لالة ودعا هک بوو غیره ديل و زادرم هدنشن نودضع (یسدآاو) هدشنزو هفتک, سا 1
 | س لاقیرذةتنیاضم قاوارادررولواوناصم هسا هلی كنون سور هانیط دض نسجونو سونو |
 يه او] هاب نیسک تل هزه: (ساوتالا) مطا تن سماقباو عنارلا باسبلا نم فساجتو اج سوو ءوشنا
 رج هکر دیجما تن هتسن لوشا جت واسچت هلعجاذآ هسجتو هسجتا لا رم هنس ادعم قاظرادرم | ۱

 || افوخ خو قنع لس هشاسط حب بودیازرج ند ؛بلبن رادرم یکی س هقرخ نعثاحو یرلکک تیم
 ۱ ]۱ هسروپ لرذیا قیلعت هنیزانوب لصخح قج هنلوا
 فيلا نم يش مسا سبجااف سدنهلاو,فوسلیعلا الو ننجلاو جلا نخي ردبقلا ءاي اذا لاسقب نو
 هرادرم یم هفساتط جاوز هب نالا ولون هل فود قمی تاک عانا رخوا قول ماتظعوا

 ندقل رادرفو :سجتف هیج لاقب رو هنساتعم قاوارادرم هدسن زو «لعفت (نعتلا) راردبا نیرفن ندا هنت || ۱
 جا نیت لایق رهتفضص ن هنآ وا هل قلا ادنحدوم کرد هم اینعم تالشباشدرب كج هداج ورخ
 (سنه] )و( لمان) دنا ننه نر دنوج لس یسانبكاوبت سا نع ب ج رعال مف لمفاا
 نشچان ءاد لای ردنا رجاع راسن کا کک روشاوا قالطا هثلع نالوا نوک ا الصا هدنن زو ربما
 REE فلک ننه یاسر یف تن ون( سلا اهن سال نکا نیفو
 TORE نضع 3 لای روند هب دد زال څر شاپان وب لج و مظم یا سڪ زمانا

 | هبهنابن نمستوقو نسروغواو زو تد هغا رسروغوا نسخو نوښت  نانطو هزوت شوط ییاوه فا رطاو رایطقاو
 . كلياافجوردع لارض ىا ةفاضالاو فصولابا نین مورو یوو یخ لاق ردردصلافضو هکر وید
 | هنتشمو تیک تبا غب یناویحربا یدآریو هاقجاذا شناشا تابلا نم اصهس تاب رولواردصم هنساصم

 | لب ا قرون ةسوصأاو) هلنبتفف (یسنکل) هتفشاو هع اذا الق لالا تست لاشي ود هنس انعم یقارغوا
  سماسخلاو عبازلا بانل نم ةيموحأواب نسو هعلاط يخ لانقب ود هنسنا تعم لوا د ارام سروغواو قۇ
 | هدکلف. هلیس هنت هی( ناسا ۱۳تاموتشمیاتامسبخاو هج زی 2 دمو + تی ماتا یهو سگوهف ددا انف

 .ییصفلا | ون" نارق قو لاقط وتو ایه ناادعس هی هم رک ننرونلوا قالطا هثن زدلب مش سه نیت
 س ا لم لبا

۱ 



 س سم ها خدا ار ی ی ار ات ی ست اه هی راس ی توده حس

 | هللا فب رخ لّواینعب هر هیزفصو و وناوا قالت طا «رفنمر هشو روبلوا یقالتطا هنساراوسن هباماشخاو رونلوا

 ( سیل الا) ردیدآ ضحرهدنفتاطو نیک ورق زل رانا بوبلتربآ هکر ون عقب فلتر زماره نیا هرچا یادغب ءاسیلمو |

 لت قاب ىضلشالا) E نیلاهاو (نسنلاطادنو ةنیلماو سینا ةالخ.لافب رولك ن ملام قز هلوا |
 زس كد زکچدارهرذبوشنم هلوچلوا هک اب وکراز نتینخرپ یرلکدند یضلما ناعزو ودکع د توسنماهلوچ نانلوازکف ۱

 لانعتفا هدد شد كيم شیت كيم "(سالعالا) رله هیوبست یار شل کر وندا هب هتک :یولک دلداربعتوکر روش هریک |

 هدشنزو لاعفنا (سالع الا) دتنزو رایج (سانسپمالاو) شو لعفت ناما او) یذیا الما یا هک شو | ۱
 س الماو نمامو رمالا نم سلم لاقی یکی کت دش ویس ندلا توباص و د نشانه ق تروق پوليو بوشویس
 فذطبخااذ لو هجا قعهرمصب سلتما لاق ندهنسانعع قع اق هلتع من هو زوا لما نالتفاو تلفااذا سلغاو

 Er بو مس دیو او e كليا

 | كنظفا سوم" نالواهتسابضلم هژسواو قلا ءاعنم یقه :یسماتا ةقانلا خرسام ل | شید هانم ترا

 ن دن دنس دام اسیا نالوا!هنسانعمقلح رد لعفمنتزون عجل ادنعو زو اذوخاب رولوا تنوم» دناوو ملو قالی ۱

 همچو و هدحنابصم ندقه وا تی الترا تونو نا دلفین لنیا نام اطاق

 فرضته سیدی دلعفمنینس«دامیسو ینزوژدد از ننی راض جب رونی هب هزشاهک نی
۱ 

 ناو ییکتایلبح زواو| تاتنیسوم هسیا یلعفو زولوا یساومیجبهسیا لعغه یزو هرزو نایب یزایبتانیاورولوا ۱
 تنالک یرلا وقالاوا ٹو هدیعاشاو سو نوش مهضعب وكفلوم سپیدلنا جو نسوا لعفن تیکس |

 رد کرم نادنظفلاش هلباوم ر دلت ازنج ظلم اليل بلع نار ع نی ہو غو ی ھن ن دف ربط دعا ہدن م دیه نان ییا |
 ندنفوخ كنونعرف « هرکضن دقدروغ وط یسن هدلاو ییاشوم ترضح رویشد هجاعا اش هلا ةع نیشو هیوصوم | ۱

 تجاغآرب عقاو,هدننل ارسم رزق ك وعرف لر هدانا رج یدرویلاص هلبتزهن:بودیا عضو هرچا هقودنصز |
 هززوا ینبدلوا فزاتمن* یش هصقو ذخا بوروک ی رابالښج هيا یب هجو كوعرف یدیشلاغ بوشلپاهنید ۱

 قابس د راكب كةلۇمراب كند سوم ثوادبا بنار ەت ةد ولن دلتا دي قاشۇم ىيا بل م ا |

 اوليدىدىننوم ەل رت هرک ت نقنلوا نا هل فلوا تبثم هل تا وتع وجه هدناروت لوق عو رد هززوا قال

 ردهنساتعم#املا ق جودو كناهو یرادمو مسکن هيفوفیابو كەد دشم هبج«نیشو یخه تيهوهبتسشمو |
 ۲ وق یلغهلوا دیفمو وتوم باتو مول الصا هني دنک< هلو عیب كب هکر وند هلک وش «دنیننژو لاه (سالاا

 ۳3 اد اش ًایط لفل وهوا فابتلا دف عفسال ناک اذا سام لحر لاقب هلوا ناوفلیو فیقخ تنان |

 سامو ییهتنا زدقاویسسانم هبارو هلغلوا یقام لصا نیپ دلی تر ماوا تەم هدنس دان یسینوب فاوم | ۱

 نوشزوق ینعب صاصراکآ تا ورک قلا رنز شاار رذناةراەراب یزلشید ییسوط هدرغآ |
 4 :الو هعاوطقم فلاهدنوب وز زدیاراوتسهنجوا كار لن دفن نسهاوقموخا بو قم هلو شروق دیار أت

TEEطلا یالطهدوم تیک  IEیا لیقتو چند فنصتو یتیم  

 | ردسانا ردمانا نچ لوا سلفا ةفو و كلكه هيس یعاطعنا كب رمخذ هکر ونلوا-قالتنطا هنآ نالوا هدنغلازا سقف

 | داشورولکسلاما یعجج هيلوا ىزا تابنالصاهدنآهکو ونلو|قالطا نمای لوچ لوشهلب رعسک درا هزه اة ب انالاو)|

 | هدننزوهن اح (هسا "الله وسنم ها هیاروا هک ا بوک لت مج قمالوا یکدزکحب )ید یسیلماناعراکآ هکر ولوارانعونزب

 هن او رنا و REE REE - ی 8 و

 | قمی نۆ طفل ويزا باہ بلد لا لول نایت ایا د بع و ساساطب بدو مع الت ناتو
 | نیونت هنیرخآ بولوا هیلضا یععسب رد هدننزو یلبحا عن یلعف ندیفقا شوم ضهبلادنقورردیا ل

 ۱ سولا نم للعقوهو هزاع قاز ردنا ترظطضم الکی ف لوم کرد چراذش هتقلحاذاسأر تیسوالوعت ۱

 تا .هب رج داسخا وب عبمج رووا: یزدق زوخ اردانلیم طءا هکر دینمسارهوج عن رخ تیق یذ فوزعم | ۱

 | انب نا فلم هکر حیراش زد هلو فورم مره وح نالوا رشم هللا سال الاخره حنو ب ر دا طخ و ن كعد نالا

 ا

 ّآ

۱ 
۱ 

 ۱ رنو مت قلب ین یک ن قىغا اوبد چايدا تح! ايان اک ااو ۱

 سس

E 

 یب اش بم باما هدننزودا دیش تب یهتن زدند قلو یارعفشانلا سامور ولو بهاذهنلوق

۳ 



 ةوادیلهال اف قا او الا فعلا یعیابنم دچا تناک مهاردوهو نینکع بحاص چنا لخنفبال هسشفد

 ا
4 

 ا
 1 زۆ 1 دن[ یکم ) صخماذعاا بابلانماتغمو اغ سغمو لوهج دا لعنالف

 1 7 ی رد ی ESE (سقعلآ)تسنقلو تشغاذا یسعن تسع ل ومت ردهنساتعم كوم

 نو یو عضوخرب دنر زوازبصم لاب هلت وکس كفاقو غف كم (نسقم) تسع#متقحم یسفن تبق لوقت
 | قشزةلوطو ةطغاذا لالا اقلام اسم الا ق هبقم لاتقی رده عم قهردلاط هب وشم رولواردصم
 | اقترن انچا قا ءزلنکاذا یشلا سقم لاغر زدهنسانفمقمزیقو .اهالماذ خب قلا شقملاقبردنتسانعم
 ۱ كلارعاشغاتیباغلا ناسا نیرهشمو نانیداكغاطرب هدر واچ هدینزوآ دات (سا افم) یرجاذا ءاملا قم

 دا یقین ناو چل اس فکر عشلا ةع وه مدارب هدنفح دین
 ۰ هتتسلقم لاشن ددلتسابجه کمو هدمق بوقالوب لکوک تفت دنوخ اب
 تام مک ادا ین رد نا كکود قو كب ييوض (سیّععلا) ,تنغادا
 ءجابا) هطافل وة تما ت ئا نوخ سفانچوه لاقب رددنساعمقوشلاظ هب وص, هدنزو

 ]| كم خلا شکم لام قز ذة نسانعخ قلا لب اهبالبنک,ندنزکدیعب كالتا تبانحو ردغ هام قیام
 دنس انو تسفر لنک :ضقنااذاج شا یکم لاقب رد هنفبانعم كم لسک ار اوالامیحاذا نالا بای لا نم
 ۱ سو !هنینذرپ هننکرب هدرازاب ,ةدنباھاچ ك وند هبههقب|لوش سکم دو هعلجا زا سک لاق
 سگ رهبر لکدلنارببعت حانالاخ مجمع DR هک یدبا
 | بوئلکا هدرا دن ردو هدنشاب "یرکزلرذیا ریبعتلظتفاک هد ار /اراید ضعب ناروا د ندر او ندلبیب ءاشاو
 لوازمات یک الآن تشع نهپ لرافتبصمنیکم دوخ لردباذخ|یندا نفرت
 مزاشلالاخ ردردصلا همش ونو روید هبدجقایتیدلآهدانز هزکصز دکل فیئبا بول یرشع

 5 سس

 | لعافت (ننک اعلآ)نروسید انا یکرک لاطو هب یجب نمک ام هرزو)انعموب هقدصلا نم هارف دمب قنصلا
 لغات ةتسک ام ا) ا اتق اذا ملا قانا لاقي ندونسانعم كش دیا كلدرتس هلتنضوصرح مارو می هدنزو
 دیبا یر شفر لس هذا ندن کم هبا یاب ردمنساتلب لب تو رج هینینارمشو می كلام خدییتزو
 :سکعرذعابتا هنظفلساکع هل رسک تيم (ساکلآ) هجت اشاذاهیف ہلکا ب اهلا ردتر رډنرابعڊ ندکیربوا ی لنیکآ
 الات ر هتسا شعم كمزوس شو فن یی اد نوک کامالوتف كم (سللا) یدنلوارکذ هدنس و دام
 ۳ لا شابلاتتیودهتسا نعمقعتراققاوکار قوا ادیدشهفماذالوالا بابا نهال بالا سلم
 كريم (سالنال) اقوا هیتبصخ لساذا نشیکل][سلم لا قید ماند قمیفج هل ربط توننا یجوقو
 | سابا اولكر یرلکوت تانویقو, طلتخاذاغالذخأ| نملما لاقي ر چنان« ىش راق یل وک ارق دوب لر رنک
 کر ونلوا قالطا ههو د لوش هدننزو روص بولا ) اخر طقسیا كاشي تبسلمالوقت رو هنیبابنعم قلوا
 ین لکققباس قاع یا سوم لبا لای. هلوار دیا بس, هاب هک هزر هلغلواهدنو زو نیکنیتیاغب

 | قسلموةخرسلا قذیانیا سلمان لا سقیرونید ا وارو تج هدوجرد تبان هدننزو یز (یسلملا)
Oىسلملا كتيب لوقت رایلیعتسم هی انعم ی علیا رادان الیرونلوا ملکت ملكن هناا عیب ۾  | 

 ةدهعالو هعبتاهبقلجتال ! ىلا ةعيبلا یا ىسلملاكتعياب ساسالا اف لامجرتالو تلفتتو سلخ يا (ةدهعالیا

  لاقیتردهنیانعم قلواراوبهو نجر ضو زود یکی سابا لا هنسنرپ هلی كی (تبوللاو) هدننزو همارک- (تیبالما
 | ندفضو ندروب م ىانعم (لسامالا) نشخض لول نيماط | باببلا نم ةسولمو ةس الم سلمو ئهلا سلم
 | الط! هناوبخ!نالوا چو جانم ربو .ءاسلج ةرصو امار لان ةي روئید هپ دنسن قیصر اومصو زود
 | نالوارغاپ یب هقرا نعي هبح اص ناب لج زا مانوس یب ةر ردل) قالام یامالا E اوا

 | قالطاهشپا دیدشو تهمولدتحو ولتجز سلماو رولک ناسآ نالوا امص یس ەقرآ تنحو درد یکیدکچ کن هتاد
 ` قالطاههدابلوشردیننومكسلما (ءنسلل]) دیدشپمتمیا ساما نیجن لاقیر دهر زوا تدشزود وا وکو
 | قالطا لاننلسو لالز هیوص نالا مطب واک هت هوا ناس آو ل هس یاب رج هزاغو هلغلو اراوکشوخولما هکر ونلوا
 | نامه یمعط هکر ونلواقالبطا دوس یتکآ شلتافذویمصلاضو قلا ف ةسلس ىا ءایلمرجخ لابشپ وئلوا
 یه هادی هی تام ضیا هایم ضلااهب e ءايسام نبل لاش .رولوا
 ج

4 



 یک
 ا

ETTنکیشل تود هف ر طز ېا كن هرکب لب رکن همه  
 هما اذ دکل لحل سرما لقب ودنا در دا هر یرومد هل : ۱
 هبنرام لات زدهنسانعم یوم ج جد یی ۱
 هما هنسدرب هدننزو لاعتفا (ضاتمالاو) هد هدننزو لعق (سرفلا) رد نوطب زب|ندبرج (سنرایم ونیز هلوازو هطاعاذ|

 نجا رلا هعنبا هدننزو سارفتم ( سرلا هتل ادا سما شاب سرقلاعیارد تینا سم كغروسو یفشاق |
 ةتسارلا) اون واتضم اذآ اوننرامت ل لات دهتسانعم قمشروا( نسرامل[) ردرارعاش من ییلکعلا خاننیاو یا
 لفيف كاانو نط كيه (هبسزم) ءدشلایا ةسارملا مهش اتنصا لاقب ندهن ات دش قلترق هتتزو هبا |

 اطلاق ج زادنص ةهكزو شخ ( نفر )ر دلش رشد اکی نفتو و بلدا یوم ۱
PEO RT RENEE 

 سیسکو مشت كنبسو قف كی( )رولوا توصم هکر ذکعد بول ندهنغاجن یر
 اشو اتن حفلا :دننما تكلا هتسشل وقت راد هنسانج كد هیهنسفو هدننزو للاخ

 ةتسملانا: والا ننلاقذخو جل ارتكب دت لوقتاطمرو ا دربار اا باا رایت
 يلوا شفا اسکین یادت ینا اکا ور اا یتیم رپ ۰ ۰

 بالا رقم نمشاوفوذ لاتفتهوقویهتاردلعتسم دیک کو نفخ زوال نود نیازی
 برعلادنع ردنا تشم دت انعم نوٹ نیو اهنلاح لوا یا یا نسم ن الفد جو كف, اله کليا اوا ئا
 اب یل بش لاق رونلوا قالطا نود (یوسآآ) نوطجیدلوا«ضواع ندان ةوط بوک كنس ناو

 | ةو رد زاتخا ف وصوم ثین دونی هنن ید م( ست )نون وه نىا بچو ذلو |
 تهیه ام خا لانو خش قیا فالف ملتو كلا تنیمدق لامس وا هسرقپارظیا فا 1

 قیتقلآ هلو او تنها نبی ات وعش هایش, لات ندای لو زا شم چب نورد نوا
 تولقوطاهغآز سوصو یدیالآهتلنتاذا سوضععاعلاحتب یکی وص یت وخ نیفب ك ونلوا قالطا هبوضتالوالبق
 تولوا قاش تسوضاهاظدوا چ قغف هلغلاسع ناک اذا نسوا لاقى روللوا الا هب ص ناديا لازا هچق دلو |
 زولوا نودا دنا هلک هی وص نات صو راوکشوخوولتط كبو ر ۇنى كەپ ەتىن السو هاو ص اتد با عد غل نمو بص |
 روزا یزفضو یر رد ةر ەمەك < رود هو نوبت ندوبموا فان اباع یادش ون دارت شتا زف
 ةن تاتو کیف هدینزو نان نیاتسل)ودیدآهیرقو هدنسا ضقورمسوسمو ردیف رخت بزاف نه , |ا

 || دندي ن ضباشا نت ئرتشبردن دباتسا هدنتدنزو زاما (ضیسم) هضیفخ یاسا + میر لاقت قولد ۱
 لعفر منا لؤ دخن دنظام مه هن زو ماظق ساس ردندناوشنمالعاو ویو ردن وت اخ ږ هت دزا هیحب ات هله كی بمر |

 ئرقهنو هات کن همش پاو هکدنس رولو ار شاخ یمن ناال سپ "سال یا ساسحال لاقیف یک ل از ارور ورا |
 هتل قاعاو رفالا ق شات شعلاتدقو ةوبخ وا ةأر ذاوشلا نموهو E موسی riy نا لات هلوق |
 دینکرب مته قت سخاالو سعاال هاتعمشیزسلا ىلع انوضتمنیتسل!تصنو ملا ال نلاغنەلوقةرو پنا |
 وتو ده داد اتش رد انک را زرار هعاط م امج رتو تترسب وک مایک شیو
 رها وطن تسسآو) هدنزو لازز (اعسآ]فسضابلا نع باکو اسان لیست | ۱

 لوکس او خفا (سطلآ (سشطلا) سل او طاتخااڈا ةو امس نالا سم لاقي ودنا ئاوا هبتقو
 قسروارامم هزو وه رعاهآمزاذا قاللابابلا نم انطم هراذعلا تزف : 1

 || نمش لاقت دهان قوا كییهتسن ره وکن كن رص یخ تیم هلال اذا هه و سطل اقیرد هنساعم |
 ناھا اغا داد زا نس لاق ردها كلبا عام: ۰۱ دشاکلد هكلداذا تلاملا املا نم ايل تم لا |
 هدونس نمقتنو جرات "هنعظاذا هضنلاقیدهتسامد ید انقار ۳ د چ تونی ۱

 ما دعم یاش اع لتر لاف وڈ هعدآمادقالا دیدش ددو دا سالار لیا نمف (
 رد هتسنانمم ك روس هوای ر یک روسنا تخف ورد شارا یک کک لک SAN سسر

 نۈكى كتابت نیخو خف كي( لیلا مدال شما اد اکر جو نطرالا نلاهننکمآذاهتسا شوت لاقب

 || لاتشرد هشام ا قاباا يبشر و ةبهنعظاذا ثلاثلا بابلا ناسخ ج رامن لاقي رد نانو

 ̂ || قالتطا هی وضهقتا روش نالوا هه اولتط روش نحط هر زو اوون یظ' (نوسأ]) جاب اهل تفت لاو ۱

 تجمع یا س



 د هلزمخرببال ٹول دیا سایلوهلاقب زروط بودهزوکر هام م

2۹ 

 کاردا نکرد هتیآنعم قلو | لفاقو یهشاذا عیار لا بادبلانم اسل لجرلا شنل لقب لول با تالابم
 ۳۳۵ ندلوا یانعم هدننزو رج ,سبلالا) لفغاذا هنع سیل لات رولوا بولسم
 و ]| رعب لاشب هيلبا لمح هسرونلوا لیمو لکدنره ۾ هک وللوا قالطا هرو دانا وت ناقن ایطو عاش یا: نسلا حر

 هعربیال ناک اذا سپلا لج ر لاقپارو شید همدآ نواز ترام قادتنا اخ لجان لمت یا نجا
 قتېلوه لا قرني هغ هغابس هروقو ثیوت د نالوا هارو لزه استاد بویلوا یتربغو سومانو روید هن السزاو
 . ؛نزولعانت ئالت ) قلغ| نشل یا سل لچر لاقب روتید همدا لزوک اوخوا تو رابیال ویا
 وا لجرلا شیالت لاشه ردهنسانع».قلوا ولن وخ لزوک
 ایشر, ۹ ج اتناولشنر دزغآ ليته : لعافمسا (سیالیا) لصعااذا هنغسیالب لاعب رد هتسانجم |[

 he | نیل زنا ت دنت هناخالصاهدنز زا تاک ۷ ساسللا) "ی ط+یا سیال سرفو لحر

 یخ ی ۱
۱ 

 ۱ م س اه
 ]جیم لافپ رج ی اندم قدزدغوا بوتروس ل یردو دنا موقلا نیب نیم اف ود هنماننم کلی
 ا ۱ قلا تبن ملقب زد هتسرس نهم" و ع5 هد هجرد قمالتیدوس هذن رەخ كن هقانو هک طاذا

 | تردی یر ید دف یان کا نیا نورس قل الون هزابو
 E وزونید همدآ كالا | كالاجو تشیچ «دننزورینغ عسا مست ااذا میر بالا !نهچ اس مجزا نشم |

 ۷  اتو یف ۷ بسا رایونرد هب ینیغوق هدزنوب هدننزو روبص /سوژباو)/نسشاما) هنیماتعم ما
 . | توجا >نیلروعوال و هنر و عج ا امراذا ل والا بالا تماتسنمان) دقن لاقرد هنسانه»یقمنآ تپناجت

 ] مو اب مرت را یناپث بال ام هع یلاقمزدونسنمانعف كغك کیس یکی کت
 | توعداک او عارتخاو عضو ننیآ كلتسر شذ هکر دیهسا هسکرب چوکی لوق هدفلسهد تنزو زوص
 8 نوا یالشطا ةنعإ نا كردبو نکا دولافلوق كنوک کو دب زعم بزاف نوک چ ید تابا
 ا (سبعجتلا) یکدوبنو ۍدوې روید سوح +دنسنج عمجو موج هدندرفم ردشلوا یراج
 م نارات نیتجتتدبج لاقب ردهنسانع»قلوا یسوجم (س کلا ) ردهنسا نعم قلق
 ارد هنسان قوا بود فایر هدننزو سس کسا )وند هلو هلا ءددشم یاب
 قوپ دوی ام یا سم ون هان نصب دو کک اذا ثلاثلابابلا نم
 ۱ ی 0 لزم یزد 4ل وکس كلا دو یف نوم | سد ا ) ارتشک رب یا سعتبنالف لاتب ردهنسانعم كا |

 ارا ([سقسلا) هکلداذا لوالا بالا نم اسم هوحنو عدالاسدم لاقب ردهنسانعم
 | تنم دولکساما یا رب ی وا هبا هتاف( ةسرملا) نسا عم میز
 | عبارلا باب کی تېنەپ لاپ زددنسانحم قلا رو سلب خالا شک ارت هلیاهراسقم یی كنهوافم هلنبتمف
 ۳ نرم 1 هود شنا یل! کهاتمهدننزو سزد (سر) اهوعقنیتو اهن البح تشن تناک اذا
 تر ام تم قجوخو امدناج احیا فعقواذا لو الاباملا نطاسرم کلا یخ

 سوار او کو دنلابهدب سرم لاق زد هنسانعم تكلسلا هلملغا و انهم رماذا
 ادا هدنتنزو لوقج (سولا ) دیلابهتروهعقن هل قلا نشره لاق ارد هنیناتعمققلصا
 ۲ زو دا دش سال )رد هنسانعم تدش هدننزو ثان( سآرملا) روند هيو راقمنالواروینلبا هنسارا
 ۱ هلع ویا ربا هاد ةدیعب یا ةسا مبل لاقهنعو ة هش ىا سار ارمو دی اشا ملغ لاق رونیدهبهنسد

 لاقي PE هدوس اب هیولصو دیزل یا شی رلاتلک !لوفت روند هدب رته د ستزو ما( رملا)
 ن و ووناد هپ ةيهادو تفا هدننزو سد درد /نسی زمرلا) نبالاوا ءاتسلا ف سورمیا سبرمرق

 Regi وچ لاقم روند هي هندن ولت الصو لی وطیا نيز مر موه قنع لاف نونیدهنویبورواو زونید ||
 ]| دیعص هدننزو هناك سرم :بشتسنتال ثناک- انا نیل نم ( رضا لاقت روند هرب وب نالوا رم ږوب تواالّاو |

 1 :یراکدند نډکرکه معدن و لیدنق (سبم رلار)رذئداروا چیت تیتر ثیایغ ن رسب ناتنملکتهارد هزرقو هدنسهنحات

 ]| كد وند هربنا اواري افشلاراد عدم رلارا البف ار (نات راسلا دواوا هدناشندنه هک روند رول
 ۱ دسراف راف رد لب نت هلبا حف هلغلوا روک ارز دبزوم ندیسزافنمبز راب نو و وا لی مآ
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 ناوا كاذو وبشار ديبل هراز جاا بیخ نبی لیلا مبا( سلتا یر خادم رم هات ۳
 یداورب هد هماسع یظفل ضرع هدنو ردشلوا بیقلت نعاب یمن قلتم قز رالاو هربانز اچ هباذ نطضرعاا |

 هعماخشو هست امیا هنفال لاتقب ردهنسانعم لقول وشباب هبا لا هیفنینرب هدننزو هلع اف -(هسیهاللا) ودیا 9

 یرپ ره نادیاتشمو عیب هکر ونلوا قالطاهبهلماتعم لوشبعیبلاق هسمالمو اهماج دا ر اهسمال لات عیار د مس
 دقعنمار شو عب هيام وش هدزنتب كسیاروشپا بوروا لا هاتم دوخا مسبروشباب بوروا لا هکعاتم پف مر

 ندهلماعم نالوا دقعنم هل وبا لا هدنتسوا یس هدیشوا بویچبآن جلال عاتملوق لح رها هلواقموودنوشلوا
 نعیهتمالسلاهیلعهنا دماهنلا ق لاق یدلوارداصیغرش یه هلغلوا ندنماسقاری رغترانوب هکر ید حرا ردلنرالغ

 زظنیالو بوللاءارو مع اتلا ساب ناوهلیقو عیبلا بجودعفی ون تسلاوا كي و تسلاذا لوقتنا اوهوتسالما عب ۱
 دیلپسلا | لعجاءنعملیقو ةيعرشلا ةغبصلإ نع لودعوا قیلعتهالو رخ هنع یهن دیلخ عينلا عفوا
 هزم وخو ولنط مدآربهلنوکس هلواوو ىع كمال /سوللا) نفانرتخوهو مولا یلجت لا كلذ غرب وال اطاق
 اهلک ًالاهعبتناذااسول سولب اهربغو تاوالخآ نالفسال لاقب ردهسانعم قمردش ارا نوا لک یه
 لاقب ودهنساسعم قاهر هنود بولاحب هوا یز هليا لد هدزغآ نیهیقلو هلیفاذاذا سال لاقي دوتسال نم ین ۱
 ندل وا یانعم هدننزو داتدش,(ساوللاو) هدننزو روبض (سووللاو)(سئاللا) هناسلب هراذااذاهغقع شنا سال

 نعوم یچیدنلوا ,قالطا هک نموعوص تیبا لوابهمعل نشکماروب نداق ره هح دقا نادرمروتکههزفتس

 بنا لوبو و قد الوقت رول لقا ند همن وند هفنس قلدادهدنزو بام ساری |
 لی (سالوب]روتلوا مهفنم قلواهچهدایز ندساول بولوا لوهفم نم سو هک ه نیک وب نکآ قوا |
 شا سهل لاسقیردهنبنانعم قمالب هلنوکس كنافو یف كنا( سهلا ردندنا عصا ک دیس تکا والا |

 كا یکرالپ اللد ت ةارهدمکج .بوروص نسي انس قجنوحب یا دوو امالا 5غ لات لا تیا زه

 كاب | یتوشوا هما عطا ن دهر شو صرحتوب صمالبهعطلب یا هما ید یصلاسهلب لاقودهنشابسنعم 1
 انضرح هيلع اوج ازاذآ ماعطل مولا س ملل اقوا هر هيل جحازاذا ماعظلانالف ڻمهلا لاقترد هنبناسنعم #

 جازاذا ماعطلانیهاللاسفپ ردهنسانعم كلبا: نو شوا هماعط یشانندص هرح دوب هدننزو هلعفیا (ةسهالمار

 لاق ردمتنلاتنده كما ماحدزا هلن لیتو باجنبنوچ انچا لا وا هنسنوب یشانندط طو صز خو اتبضرح هیلع
 مهماصط لح جدزبو یخی ناک اذا نالف ی سهالب وهلاسقن و هیلع ی ذزاوآهیلازدایاذا هل نالفیتهال

 ارارال هک ا ایک شياوى ينى هیاهبک«نالوا را فیفخ كاج خابا (سهاوتلا) شی ا هل عدنع

 رود همانلمطقنرچ هل لرلمال (تسامالاو)(ساهللا) عارمسفافخ ىا! سهاول رم مهلا تقی رد نهال ییارفم

 ینیا بل صا رد هرب چووم نوچ نن هلق كمال ن مه یا دو جا
 لصو هنابمالو طابا همه یدناسیا ال لصا شضعبلادنع یدنلواناکسا ءابنوحگا فف هدب فف هد هب هدسشزو حرف

 ند قوي ندراو که نسساموهالووه ثیح نم رايد نسو سا تبسم نقاب زعاربز اول توت |
 دوج وم سیا دوخ اب لرولو| فخم یا سبلو سیا هکر دهنسانعم دجوالو جنو تبع نم دوخت وتیک |
 هسا ام ءال نالوا نوا سنج ین قب هرن ءال دیه اکو راب دند نتبل تودبا فیفطآ ردکعد دوجیومرضانئبالو |

 هدنسهداغ سیا لوبو ردش انا بیوصت سلوا تاجا ترو هئ نورما تانامتاو عواشزونلوا لاصتتما |

 "یدوچوم هکر دزاو لش هد هلی یناوپم نضل نم سیا فرعبال هکر ید جیراسش رادیشاب"توکس ندزوک میام |
 دشمال ؤا دراو هدروکذ ما یانعم ذحارص ات یسک سا هدنفآ بتک هرکی دک د زیا ق رفا نددوجویا |

 هدا سیلو نیا نصوص۶ موج نج لاک نا ناله قعمو ناو رک هنتشپ انعه دو ال یدال عوجقها ۱

 ین۸ سیلو سیا هدنننمالب !یایکجو ردنلیا وی ندنذلخأم یخدلوا نکل بو دیار رحتهلاسنرر هوس |

 اسطع کلو | سو .یلضا نالوا برقا هدندصوضحوب هکیدلاهلربآ هدارا یتنابشجم مدعو وحلو نیلا
 نیل.دوخان رد شعماوا لادیا هی يواو هلاک اشم. هنس هلک نهلو زد شوا لنعتسم هدنلسانع دوج هکر دمتتشم نه |

 دلئاهروما کردم قلوا راه هانیتعف (یسبللا) راتو ندنسهدام سنانالوا هثتمانخم تعالمو |
 ۰ ی درب یه سس جو هست بت

 مچ تام
۳ 

 ۱ یناعطسا ول هدناشسل درج هکر ید حرم رونیدهعدآنالوارردشارا توا لکا یرهنسف «زعموخو ولتظ ریزافضو ۱

 اور اروتسد هلذمصل هدنتزو هما( ةساوللا) وتید هياط .هلبعض تامل (تولل) ید شالخ اک لا او ۱

 ۱ فلام لات هنمو,یدنلوا ,لاهعتسا هدهنلسن راب هدعل زود هرس + شا جلو مالبهنتسنزو همقل (تسهل) ( ةسهللازا

۱ 

۱ 

۳ 

۱ 

o iin. 
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 | ةا يلق تافل لقیل کلو یسقن تنبخ ک دخ ۲ ناوقبال وش ىزاتزضح مالسلا هيلع ملاعرخف عب 1۳9 /

 | روا نوکیا ابفتسا یش هدام تفابخو ثخ یار ود قیس هیس کیا یرافدروییهن ندروکذ مریغت :

E برج دود هفازوبوا یک (سفاللا» ردن وا ردنوجا دانترا یغیدلوا قبال یبشن تام ةف ١ | 

 TENE اا داقتم النا بولو شکرنم كپ هد سنو فشک )و اسقاذا اوسقالت تب
 | توت و هنضوضخم تل ةد خاو خاتا نو اعل کرد حراش .داسفنالالیلقرتسغیا نیکآ شکشنالف |[

 قابلا ڭاو كمزوس لاو كمزۈك5لا ەتەنە دعنزو شطر ( سل ی دليا تن هاش هدننیدلواو ||
 E , تساذا یانلاو ل والاب اتلان اسل هنا لاقب .ردندنس هلچج هرهاظ ساوج هکر د هننسانع ||

 اس تب و سس سس

neee < >ج۱  =a ama esre2 هد و دوم eو لو هوا نجس اوج  

 دل دا دمق فلز رد مضر اتما ریما نر روس ز 1

fq 
 س I LL Sa a a aaa دم سم سر کا

 س طی سست

 1 ح5 كمال | ننقللا) نا نویس ابرو ات FRAGT وی اک ۱
 | هفازونواسفلو  هیاعاذا ینانلاو لالا اتلان اقلڈنسقل ل اشقب رد هنسانعم كلجع یی هسکر هلبنوکس كفاقو
 FIBRE تودناعضورابقلەسائاماد هدننرو :تفتک (سعللا) ن زریا؛شخعل هراصا لاق دوبتید ۱

 || نو نانو نابلوا میقتسمو رسم هر زا «رتوو ند رطب و منمرجب و سا تلا غلب یا "سقلوه لاق رونی
 | لنشلوهلاتت نوتید مدا درب ز ندیا مف كاج ییهنسنرو هل 9 وا نادل لر لا روند |
 فن نسل لاتقا روهشماشعه تل اوز رآ بوبزوا هلت دش لکوک هیهدتنزبهلنتعف " (شفللا) یشلان یطفآ

 1 درد هنساسنعم قتمالوب هدعمو كود لکوک بول رکا ن ندهنسنر و" هبلاهتعزائادا عبازلا تاتبلانم اسعل یشلالا ْ

 | | تبا ناد الاون ننبخ جا ھت هنلآ صرک ام 13 تست تفغآ نا *هنم هش تسعل لاتعت

 | كأ باتقلامضو هننزپ یرب ه دننزو هلعاقم( اس نهال سکس ةي
 : 1 ها و ال تیعومف ۳3 الا نهار لّومتو اظل ۹

 ۰ ۳ نا ونا (نتق القارب اطعیا سال لبرل قرون د همدا لهو تیمور اص بسه لاف لا

3 

 2 ای هتسنز یتهاکو رولو ههلبرمشب زهاظز داد نطو ص لا نیا هروکه نایب كبخار
 نیهشارونلوا لانتسا هد نال و ردم البا نسخ سوب رولا وا لامعتسا یو هد روس
 را ENE اب بغ اا یا٣ هی الا اهیدش اسرحج تشم اهات دوف ءاتمسلا انتم انا نجلا نع
 اس شیت كاد ود وچ کتک هانهاکبولکییهتواعبیخ
 ال و دل عت یانی انتم كلبا عا تج سلو رولوا كعد قدس هلو لوب دل هج ورب هفت ندقعاوصو
 FAREED سولف قاکآ لاق هو نود هب همن شخلوا نیل (سولما) اهنا ذا

 | ن یکلکسکو بز نلف او یکی رکا نالوا هدنزبقاتلخهکروناوا وا قالسط هلو رم وام حفتراودوا
 | قلوبیو رات دوطن اقرا وع اکی دن داند ردکم کند سن [ تل )هو شلواراوتهو نوفیوآ وتازود

CRتر ویو هو بیو «دنتحبلغلوا بنام نیلو مرتكب لاک زد ىس الكي ملال نمایه هدزب  | 

 | وه هذرب كىر دةي خو سوفا كب تالفو بنا" نلب نیا قالا نال هآ ۳ دا ها لاقت نوتلوا اراه دز

 | زا القا گونو ااه هرەقاتناشنلوا مشو كل نکل زوجت هدشزو نوب (سولآ )ید نمادی درا
 نالواهدنساعدا تەستە ىراغ كىرە و اا نسو تاشد تزاصاذا سول ةقان لاق" ال كيالرولكن نایت

 | سول نالف لاقي نوهخیدلوا یونعنشولزوناواقالطا هبسکالواداسقو ا یوی یک ك اوقات

 | فوارپدشارا یو زبآ ءیرایلوت ان دیابئاغ لوب روماوا قالطا هلوب بام /دسوللا) هاف همست یف وا ید یا
 | قچ هیلقوپ بوش ابو دشیتزو رم( نسل لا) رد هلوعقد نم هلو خون و رد تم هظحالم یزاقدرادشاقو زب
 | مالمعا سو "سال هنیللایا شارما لاقب:رونلوا قالطا منوئاخ زانومرت یمادناو ءاضعاقج هریدشتضوت
 | هکهلیساهینب لغافعما(فسلتلاو وةكو و ماطخ( شال ]ردن دلاچر مالعا هدشنزو رب ز 20 سبل)ندنفناوش

 ~~ OKEY هر و PEVE رو
 ۱ ۱ سالاوکشی وا لا متپا هدنلک لغ نچ هنلغاد كتو دملیلب هلق زط نومنت رع زا هد نرسنرازف
 | ریخلا جا رک لب رالوا متنیک ضعب ل دب سال سالرنک دیدم هنر تلعمانغادلوق ةنلتلاهاوکو

 | نا لاقب ردافزال ی امر د لنس مند س انجم كلبا تلف «هانبتزو لاغتقا (شاتملالارولوا هدننکبش ما ۱
 هام كليا بلطرارك اركب نیم هدشزو لعفت سل هبلطاذا يلا || "یفلا نسا لاش درد

۳ 



 ادا ۱

 1 ۳ ۳۳ لو سم لا ده قفو لبه سل اش واین اس ایو 0
 يريا لوش »دیتنزو ربنم (سیللا) اف ر اوج ئا سیلوه لای قب روند همد نکیشواو لب بک كمال ||
 | سدلملچ را لامار : ولو نالط سیکنالو ار روپ نر هصب كك هرو نازچافوا هد رکچ هلکن اکو ید هشایط

 هسک دزو كندز (سایلالا) رولکس یا دلا مج دو تید همدآ زوم, هد زو فب رش ي اب اشیا |
 ټنه وډ (٤ ېږ ډلنلا) ت ابتلا اېف علطاذاضرإلا تپبلا لاق ردة انعم قلش مک ی بوک حوا تارا

 نیدشاطینابط ك: هووو هنس رف لعن! ذا ریعب سد لقب یار روک راج نوت کل عن کرد ۱ نبات تلعن یی |
 هرس ین كہا سل .عاقب هاا ذاریعبل فخ سد ل لا قب رد هنسانعم قماچ هبا یرد لغات ی

Eخحصقلآ "سا لاقي نومی شانعم:ق ہال و ملک !اذالوالا بایسلانم اسل ماعطلا سا  
 هبفتناا الکل الا تبمللاف.ریدنب نم قمالتوا بولوب یزرراچ هصف هلبحو كن غاراوطو ابهییاذا |

 هني نخ راولم هغد لوا نکیل بیا هدرشوهصق کر وند هاچ ناقج زونه هد زو بار (ساسالا اپ دم لقع

 هدننزون اب ( نا. رافصوهوتبعا زا لب نم تنکعساموهو ساب ىو نت ل لاعب هلو اییلباق ۱

 . ردلکدروثنا يال ریه ها رولا نال رووا لیتو کیدی قتلوا عور مد نو بارغ لوف لع | |

 .دددیفم هف ضا مماو عالقو هدعمتزارجوناپیتفخوا حنات یار دعا وا نالوا نرم تراس دوك انا |

 1 لر افال (ٌهیملسللاوز(لبالتلل) ندید نصجیپ هان + نیر هد زوروا ( نیبیل) ,رددعضومرپ ملی

 نمای ی نا اخر تام (سسللا DRE ah روا یک ۱

 ےس د مع

 بت اتي روند مشاقهالا لیلی شم

 ۱ هود اد هنسابنهم قوه ەمدى ەەن TER ایوب بلم
 ردهنسانعم قم اهنسا تو شیاطو ةە یضاډدارل والا بابپبلا نچاتبطا هلرعبلا ۱

 قلا هشامیتاو یا سطل لاق ذهن بنا قمروا نا هب هرهچو ءپراذا ریغو
 ۳ < جن هره شاط رایج دو بن سطل ) همتا اب سطل لاغر ردن
 نیا راد او یو .دیدشوزونیدهش الو قج هبافو :لدرکچو ناو ریعت ذوب دا

 دم جک سی سود تر
 | مطالتیا لسطالپم یوملامهب رولوابفیصو هرادخزاتم فازا ولان یت ها
 هبنعع اذل بلا بالا نج ایینعاهسعل لابقیردهنتسانعم قم صا هلنوكس لنيعو ىف كيال لیلا

PRPS ™ ۱ل اړ رد دویععم نبنبتحالبو نتج ياذچا  
 نکا با نا مااا مال دوو ودب صمد دانمموب و نلوا تحلم ر قوا لو یلزق |
 رولوا فرمت خان دنن سوق دود وری دیا دما ةکرید : خزاشایف نسو ھو داوسلاسیتفشن |
 / رديت وما سملو د ةو ندںوب نم یاضعم,(شعلالا) اعل ةا فشلا تعلو جلو ىل هتفش ف لاش

 نالوا قیضواروک نیعلاو هلبض كمال زلکس خا یعمج هاب فش لابو ءاتنخ) ةيرواچو نيلام الغلا
 عضومرب ںیعلاو رونلو قالطا نوچ دلو رم ق تمارق قله هم کر ذکی ا حل ثابنلاپقب نونلو قالطا هاب ۱
 هتک انتجراج لاق واز ابهر فلام هبیزمرقیم هیشب كنند واو الو زی لو ءاو ید |
 قالطا هک ایت قج هنت طا دوی همساهجنجهدنزو وبس یمن مشوداوس نا |
 مينضوم روم پک مال( ناعیلز نخ تبال سا اقول تقام هلو ايشا افت لوقتروتو |

NERلاغر وتمام دآ نی دی لکا کپ كب یا مط هدستزو "  ER 
 وه لاقروتیب جیک نالو ارش لک هتتخو صرحا یمابعطوب دونید هدروق ندعم دنزو لورج ( ۱
 بخورد ابعت اپغپ و نپیف دارو هد شننزو لوح ملی هو نیغ( شوخلا صع وب ۱
 أ هقفویو روند هغالتوانالولباقفنالتواو شیخ لونخ ئا نونا كاتم زود هیتر هلیجو لا
 من زونجهیننزولب زند نشول هوا قد ن دنتچالج هک لحن هاو لوشوا نیت مت شو
 : بخ اول خم خا شوغلمر غو م لاقب روشی هبهوبم هحناخوهمانیعط تلیچ شمالی |
 ا نا ي قف اانا یش زت یر لااا واک لاد دتا اوبا ]
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 هجوم و

 | هم ام ریو لیتو ننه هی رنک, ددقبون یاب هيلع لاغیماوا شل هنهک ھلکلک ق وچ هکر وتیدیمماج ||

 | هدنزو سم نیہللا) طالتخا يا بل هر فوق نم ذوخ املفج ق تلملوخ یابد نوکیا تف |

 کو اپ ویالی نوټ نیم رووا ینالطاهییک وعو (عر وجالنازیدکعد مدلباتلارت ||

 1 هاب 5 :یدنیک» هیج وا نصي یی كه نمی ردد یبا «ضرصاذراص ےک ادارو ۳ و :
 | یطم هدنراترو سیلغدوربنم دیک ردط ابح هلتمع دارم هک ندهنساسعم یطخم نیبلمدپا داینساووزع
 عیراق هوک ينب هداضفتیپ یمن رو رو وا بریت هدقلورتبکر اد مانا نسب دن کهروک کوب ووا | | هود یدلوا رهابیط یب كه لکل بالحب اینم ره ۍلوف ضرعاراضعبو زاجلعاف میا د هثسانعم !
 ۱ | لاح کلیک یاب کی دجون ین هل رجك ك نال( فسيللا) روند هیمماحیچدوب هدننزو ت خا
 4 5 رپ دلو بلل تالاجنم هلاحیهو هتسبل نسحا املا وبلو ربع ها شیک هبآ هدرا ل رار |

 سس اسس

 | هوش وپ تنور ( سیا بهش یا یونی چح ف لاپ رد لسم هنیباتعم ةيش هلي كمال( للا )ريما |

 سم 5 هدبتنزو ناچ (سبلآ) ردیجا هزیس عوار هات (فسیلا) ةركنمیا ءپ ةبهادلاسقب زولوا | یاد ېد رکج و نیر هد امج (اسآ )ظن اسیلا لای دم |

 وه ی KE E لاد هنیپانهج كل ما: زما نوا قل 1

 ۱ سد بو ETERS ENE ر
 OPES سا بلدوخ ابقوج یسابل ويارا( ا اللا) مش هاذا هبل
 | قلا دل مایع ا بلت لاق رول منسم هنسانوم قنعشاپ پوش الیب هرخآ هبسفرپ و طلتخا اذا پوئلابو | س يم قلوا طلتخ مد-بنزو لعفت :بلعلا جك سيلف لقتالو سیلاواسابلا

 | بس هدننزو للعتفا سال ا)رولواریسفتهلمزال یانمسپ یدلوا علطم هننورد میخ مسهکیدلباجاتماو
 | الخمار بم لاف اف نم ینف دی تیبلو لولا غر ب یو رها بنمج قوا هبتشمو دبلخ

 | اچار دوس )یم نا هلو بال جیم او)هدیشزو هظبخ (ةيسللاو) ,هدنینزون دعقم (سلاو)
 زوم رام امان مه ی

 | بوق اهدا یرافهالبنا الو کبک برسد ارد دو ها هوا قبلا سم «مضومیااهدالوا |
 FENER * ,یجدواوا فوذح فاطم هدمالتوپواو اردن شی هروک هبیمکباو هدلک

 لس ده راکم طور یا نج هدننزورهنم م( نلا) موش یا: نموحال لج ناب
 | دوناوقالطا هک نالوا ردپا.ذخ ار دقیکیړد یبوکن دنهرمنو یی درد زیره ی

 | قادن نخ هافبمنایل یم هزولوا قالما هرداهبو هپلع ردقام لک نخ اب یا یی موه ناب
 ّ ا وولوالطا السر شده هيلع سال اشیا نیم
 س دیددنزو رونص (سومللآ مچ فن لب یر اوبجو تاب هکرولوا فصو هیدن
 ]یه نیش نا د لاق روناوا ,قالطا مپنیکنالو رزدشاراهنسنولتطءاماد |

 کر دهن هکم روش تیابنهجک iva بس یوتدهیسک | صضی رجودننزولورج |

 :شرالا نيا لاني رد نيسان كتکب ون ج یالپ راوطیتوا هل وخ یلع ربکیلبا تابنازدق قجیالبراوج
 | .ددنفالنوایکددالپ هکردهینسانچم غال وا هچزآ یی شاو مواهب اسب تساوا لا تامل وا تشااذا |
 .منسانعم كلبا نخل نیقچب مدارا ند هسکر ب هدینزو ایست یا إلا یعریندا اهاعرا دا ةيشابا نسا لا ]
 ۱ لبلقیا سوم رج لاقپزولوفصو .هچیرف رپسلچ, سولا ۰ هذخا اذاهفح هم سا لابقن نل نیسم |

 دارا اودا ریا یادی قم هلی یکم كللادو يأ كمال (شیللا) ملا ۱

 ی ف وو

E Ts 

 ۱ هال روش هلن الف عب طا فرج اانلف-سبال لاو هات ایا لاقب رد هسا هطااخق (هبیالما]

 ۳ شم BFS ور



 ىو رد دلا تی وص رو طاق یر ماش نکک وین فسخ قحا ۳۹ یك

 | فو کا تلخی لاو و نما تل كرت دخ الكت کام یارا اراد لاق م الشلاهلع هنا ثیایح طا هنو

 || دال لبا زک توت ننه ندرفشرازاس اجاب یمباشلام ترنابتخ نط ی تنا ھ عددا |

 ۱ کزبلنتوهش تایقمک 0 د ةحافا ترر اعا جت لا ر یک تحت لفعلایرعتشا بود یو :

 ۱ || دهیم اتربشک وا شفت و رسا نوک کو ی لاک ارد ەشىك و4ا هدجو یاهو |
۱ 

۷ 
| 
 ردراب وب اک یت هفئاط هنا تک ن دراہ ضفارر دنقل كرة کما دغ قا ناتو ر دیسا یر دب كرو مشفر ا
 جیب ripe EST iT ليد قب ب ماو ر یاب

/ 

 ۱ هلام هدنصاو تت تفارظواک د هدتشنزو لحاف (تسب ’AID 5 فرظنانا الف یک ار دداا

E: 

۱ 

۱ 

 نو تب TU ta E رو هد مست e rS سیب سو

 | قفا ىا ننیکلآتحاص لقب رد دن انش وهو لق شا فول ننیکلا ل هاوه لاقت راد هتسانغم :تالدراوج

 لاک هغی اا تیکه هاکف هکتار الاغا تاییکددنسانعمقلوا تااغهتدآرددناطقودشزو |

 "لفمللامعتسارع بیا زدابلا نغ ۋا اا نزم اوهو شكلا سنکااه ترحدقاذاق زنا مال لع لاف اضیا |

 ۳ اهقیخ وب راب ما کلاغ کر ککیدلک ن درشن امھ روک ھر قا هحوو زن میل اتاردابمهعاننج ن

 "رو فنارظ هدّبنزو اد( کلا رددوا هتسانعم لقغ نسنکهروک کیک ش شده راجود هضن اج بقت

 رهام دبات ارت یرفلا نمک اند ڈو یک جخ و لک تنیکی جت یا ران یا شنل لات و نیدهمدآ
 هاجس نرراطا تن ساک تردا ا دفن سا کر هک وا تتل سکو ع نیک نبی سیو ژدهشکو

 ۱ دوخ دي هنا ےک زا هح انشق ءار هتننکو ناو ردشکهقالتناتبقاع هکر دیس هخنوز كنق با نکیلا

 :ندشوک احل کز تینا "ویران ۇس نادنننْل سوک رادو ن رب درکار اراک ف یب کا
 نایتفهسل اتوللاو ودیعسا غلاف وتو رد دزو نالس(ناس تک زت و هدناوتخ یک

 نوح نالوآ هدجلز 9# قالطا نیش شکو ةو ی و راک ی نو کتیا

 اوا یحاص دالوا از زو فنر مدا انزوا هشاقا اک الاو) لا مک کا هره (ساکالا) روبی هنغانتب

 فیارظیمدآرت :n لتفعت شکایت ای تدلواذا شاک ولغات ۱ لایق ویتنام
 لر ز ؛ زو

 .قغاص تفارلنو اکذ e ر لعق کا اک هل یالاتفت هللا هتسلک لاقف زد

 e ۱ یی ال شکللاق اغا اک لا زرد هنااا كلااعتا كل هدانز يعي كلتا |
 هروک ناب هدر كةل اۇم بوتس ادا منار تالا نماشا ولا سئل لار مشن اط كبك اونا هلیض کامل
 | تروعوزا تيادبرت ها نوار هکر و زد ف ندنآ ةو اشا ناما لغو نو شون انموش یلدا نیل
 شنل لادف نفت هنر واصلا ینگدنلوا خر رکضندکدیکسا بویلبک ی م اد سال دلت هتسانعم قوا

 ین كاذبا یناکدنزو شنا قوا دربار
 زا مدس ناک ت كابا زازا نوت اخر تناکته مدار ۉازھد رخ لیمافا ل لایق
 ةباماج كالبکه دو ۱۳۳ 0 تا الغالق |

 ندهبق یطاعتیزخآیر رهزونلواق ةالطا" هر ره ندهخوزو خذوا "نسل اموهو نلحق ۰ / 7 ۱

 هل مقاا]لاغت اوقاذگو زوم تو اب انا سل یاب ال یو ساسان وتو |
 بچی رائی لج کین اتکهاتشالال ۶ سالن هیاتفلا عطار غلب هالا وبا سارا
 سونللا) عاعج او طالع ایا قاش لاقب رد ةن اتم عاقجا! او طالتتبا توری توتتو |

 عد اسوا دیلع نام روناو قالطا ة ھر زو س ایات نسو دلع لاق روتی هی هنابدو هدننزو روتص
 یکن اذ نالواهینغلارآ طلبان کر تست یاعمسوزوت ی هاب ید هل رک كمال نسل

SKS |نسما وتبدا ودنا کدو حورو :ردنراعا ندتوطکد نکا  

 اقوى ةط توخو ك« ناف رب رو سانا یا نفنا سیل لعاب رۇ د: هام تو هلو تخ
 نادعضاوت ردراتشعتسم هتنانتذمتتم ش ى دلشەذار و شا ەرىك رام نرداغتللل دف نادر ك صید ردع اوت |
 هم هزنک هولا ر لف ندا تولار عا < لاتمالاهتمو رادلکدر اوصتمع افتناو مت تند ریکتما رب ز زد
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 ږ چیم هکر و بد هنهاک رابه كس وغشاط درشم یی لرافکد وخاب كناراصن دوخاب كنموق دوهب هد تزو هنیفس
 EK رابشکلأوا یراصتلاوا دوبل ادبعتمیهو مهتسبنکق اولد لاقب رد هدبل زم مالسا ||
 | نایاب هدنفرطدی ز هبنچ رحه هسکو .یهتاردلتتیتد قل وا برع هسبنکو ردیفرح هسبک اسبلکو رد رعم |[

 . ] ا چی انک لرما لام رد ازونس ندنرودکو ج یدوجو هک وکرونلوا قالطا هنوناخ لزوکو ردیدآ
 | ددی زغم هسنهکهایدیدشت كابو یم كفاك (قسینک) دیدآهدلبرب هدندجرمس هصیصم ءادوسلا هسکو
 قاللطا هنغ هنقب هود لوش,(فسونکما) نده دلبر هد رقاکع یویو رب هدنرایدرصم یسبتلا ,یدیعما عضوم یدپ

 ]| چچا ناسالم یاذسونکم نس رف لاغبهلوازسب وت لوق لع هلو! سام إو زود یکی سن یزوب جا هکرونلوا |
 | یک كف اک(سوک لا )رپ دآ نص خرپ هدیشادناهسانکمو ندهدلب ربودب فلپ پک ك ی ( توپ لاه سانکم )ی عشلا

 | شما اینوکس وکیریخل| ساک ل اسب رد هنت انعم یر وب رکس هلیغا اچو ادو د شما کس یعانرب ل نوکس كواوو |
 ناۋادا هيلا تساک لاتقب .ردهنانحم تاک ب ونوذ یرغوط هنیايسق نالیو بقرعمومو ماوقتالث ىلع
 هنچرف تاون خو , هعرمصاذا انالفساکلانفب ردهنسسانعم قلاج هروب ییهسکر و ابناکمیا اهساکمق
 | توتا اق ندنزکدياتم هدنر اتو عاما ناپ انا دنالف ساک لا قید هنسا عم كلبا اج کلر ەترود

 | کپی اکدالفاپ یبلاق نکال منم هغ نایک وو هک عض اذا عیبلا ف ساک لاسقب ردهنسبانتم كلیاررمن |
 | نیو طن رفد راک زور یراکد ر لش شک و موم کارپسلق نیوکی لاین رر هن سانمم كم روپ هتبنهآ هتسهآو
 ایرو لها کر دف سوک ودل تیلو : ان یا بزالاسوک اهارجنم ةنیغہبلا در لاقیرو ید هنسمیا
 بیلا چد یلتنوبدرا بد سوکس وکو دنفولوا یعبراردبا ظلت هدماکه یرافوخ هدق داوا فرشم هغلواقرع
 | رونا جت یتسلوا هیچخعهلکنیلو بودی ریدر وب ید ہدیہ لبا کد حراش ردندنلیبش تا بن نسب
 دوس ان جم قد! هری دار یحجوب هدو ةماقا (ةساكالا) روبل هبتيا ك الرملي ت كوم (ساکلا) یهسنا
 | تىكال لوفتهنمو زد ماهم كمردتیارومنم بوو تک( ناب هد هلغاعم هرچا, مغرص ا ذاانالف ساک لاقب
 ند دنیا بنت كلبا مادقا هک روپ درک هلیغابا جوا ییوود شخریکس یارو نما صقتالیاعیبلا ف نالفاپ
 | ونلواربچتلواط لني کرذیجما لیط الری كفاك( نیوکلا), ةتقرعب سوک نا لع هل ا ذازیعبل | ساک لا

 ن ےک لکسلا ثیلذمهکه و بید اہل یڑلکچ د دیانناسیق عنز هنا رکا یک ود وکو ردیزعم نییسراف || ا
 عیب سبب نو هو شوک ینشبرا لا سات لاغر لاین فرح هیوازرد هنر |
 هرف لاق یک را هواروقچ هونا لوارتبحت هصق ایل وق هکروئید هنآولقایا صج هیج تكفاک (تینوکلا) بیا
 نهو یر هوج ر دیدآ اجر هدننزو م ظجم (سوم) ندهبرقر هلی كفاک(تیسوکز .خزاودلاربضقیا ینوک
 ارج (هلسوک | )بردم ریدر لام اداب (ناساک]ردنابآ طبض هنبننزو دعم نعپ لعفم ملت يدنکی وب یی
 هلیم# كناک رزاکسوک ی چب هلوا قشمراض هن رب یزب تولوا ناوارف تیاغب هک زونپ د هنس هچراب راج لول هدننزو
 | اردا حضومزت ءاسوک هک ازم یا سوک ل امر ل ال اذکو ب سنوک ع ال لاقیاو تینا ةربثک هتلی! ءاسوک دعل لاقب
 هتیزو!كنياو یربهنتف (سواکتلا )هبلق ذاهمزوک لایق ردهنسان كمر دنود سرت هدتنزو لیعفت (سیوکت |
 | لاقي رد هتشنانعم قوا ناوارفو فک لتواو ,بک ارتاذآ مالغلا مطسواکن لاقی ندهنسانعم یقلعب تاق تاق
 | راکت كب کیا هدنحالطصا نویضورع هلی هینب لاف مسا, (سواکت1ا) فدکو زکاذا بشعلاسواکت
 | یا نم هک کرد جز یک ب رمت رونی هی االوا مک تاسیلاوبم تاکرج عبرا هلیبسح
 :دیفافو و ردشملوا لی هس هکر هدضوزع لشکر دیک ره ندعومج هنو با له بس هکلن ندرهاظیخیدلو
 | چاچ نعانالف نکا لاب رر هنا سنع قوقل ن دنشزایمدآرپ هدنشنزو لاتقا (سایتکالا) زدندبیاجم
 | نمکتاذا لجیز|سوک الا بت ردهنسابلنعف خلوا توک لبس اشا شاب ۰ دستنزو لعفت . سکا | ةسهجافا
 | املا سبز روتیدهب قانو اکو لوپ زونیدهبدآ ولف رې ج نیک چو رود هیالرادننزو رف هجا (سام 8ک )
 | دیری عجاج ر ن دنس هلی هظتحب نت ةعیبر نمهک وار دن دنیایی تس | نی سم کو ا نپل دنا
 ]قبض قم تراي توی ور امج وبا یوه انهلاوا نقی ېک شنب غاز زا هدنښزو هجرخف (هنهک)
 ]| اقلجرتببام براعال بازلا م شم ناکاذانس هی نالخ لاقبردهنسانعم كع رو قر هر واص قارظ بوتآ |
 | دلم قم تهالب و قجتاکردهنسانعم تنلطفواکد هدنزو هسارف(فسابکلاو) هل نوک كن و ی تف كفاك (سیکآآ)
 | اید نوا همم اجا لا ساک ل اقر دهنسازعف تل چ اجو قحبه تسابکو سکس دکی مالغلا ساک لات
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 سفک الحر لاقي ردیننوم ءاسفکروشد هب یشک یرکایغاباردتفص ندر رو زم اتم (سفکالا فنجا زا عنا را

 ءاح لاق ردسابل ی ابل یرلکذیک + هرزواراعش هکر دهنساضعمراند هدننزو تاک /سانکلا) اک کک ها ص او فنحایا

 هدننزو لاعفنا (سافكنالا) هنسانعم طاق زونید هغدرغب یراقدراص قجوج هدکشبو راثدیا سافک هیلعو |

 جوزاص روئید هب یللآ هل رسک فاک /سلکل سلکلا) یّولت اذآلحرا شاکنآ لاقب ردهنسانعم قلنویق تولتروت 1

 نس الدا) سلکاتئذلاش هنمو ردقلزوب قتمارقدا رم هکر دنول هنوکر یکه سلط هليمض كفاك [ةسلكلا) هنا زظ ۱

 هک "ردیفدا موهدننزو سرالقنا (سیلکتالا) ع "اطفیاس "الک فیس لاتقب ردهنسن یصسکت یاغب هدننزو نا ۱

 ساک لاش زدهنسانعم لا موعهو هلج هل دښو ت دح هرزوا هکر هدننزولمعفت (سیلکتلا) یدنلوارکذ ۱

 هنرقنع سلکل اه رولوا" دض هلغلواهنس انعم قجج اف بوفروق ندنساتمهو مصخ « هدکنحو" دحو هلع لج اذا هتلع | |

 سلکلاقن ردهتسانعم قعافهب وص یدو هدننزو لعفت (سلکتلا )رک ذ رکن دیسک دهنسانعم قعاقەن روصو فو نبجاذا |

 هناویحو ناسنا نالوا دیدش یسمتر کس هلیسه لعاف ےسا (نسلکتلا) یوراذا اسنلکت ساکتو اسلکت :الانم|
 لخرلا اک لاقبردم نسا نعم ككا دزو هحرحد سودای یا ساکتمسرفو لععر لاغیروتف ۱

 لا ردهتسانع» قف روق تویلکلب ندهنسن لوهمر هدتزو هحرحد (ةهاکلا) لا اک بهذ اذا

 شهلک لاش ردهنتسانعم,لكلبا دهحو دح بولوا لغوتموبکم هشیار و هفاخوهنم قرفاذا * شا سهالک ۱ و

 نالف سهاک لاق ردهنسانغمللبا موو هلج هنعمدبوراو هکنجورب ور ندقجاو هبق دحو بکااذا لا لع |

 | قرهریدصق سارا كنب رزوما توکوحهرزوا یسکو کو بوک آیغاشایتشاب مدار وو دعلا لع لجو لاتقا هجیاواذآ |
 (نسوکلآ) هیک هتکنمنیب اب رقم جات اضفاخهردص اکار یشعناکاذا سهلکتنالف لاهردهنسانعف كعرو

 تّوق (ننکال) شاخ لاوالاباسلانم اسوک لتج اسک لا ردهنسانعم قلوا ور شرت هد تتزو سولج

 هدننزو نوصج (سویکلا) سضبداکبال ناک اذا سکا لجر لاسفب هوا یک مرکه کر وتیدهمدآ نایلوا یهر اب
 ا یرلکدید سویکو نیولیکه دشناتسسا هاطا هک هوا مولعم رد هن تانغ تعط طلخ هدا ستل |

 كنه يدغا نالوا لضاو دیم دعم هد ًابطا حالطصاو ردهنسانعم حوضنمو خوبطم لصالایف سولیکردندینانوب
 1 نرکآرولوا لصاح هدنناح م عضم یسادتناكا وا مضه هقیقطا یف هجرکرو وئلوارتبعت لّوا وه هکر دنرابعا ندنّوا ۱

 هد ەتىن هدرف نافع هداتطا س الطضاو ردهنسانعم ج دارکت نویکو دولوآ عفدنم هجراخ بولوا | ۱

 ضولیک+ بوتیاوا ضلع بالا ممه هکنوج رونلوارببعت ینا حطه هکر دنراتبع ندنسلوب ختو جطهددنک | ۱
 یقرطر کر دز رطدخفا اش راتسامو رولوا یکن ورک زز یرلکدد اقی راسام ندهدعمبطل كنادغنالوا ۱

 سولرک ف بطاسا ! رو کارا لتصنع هنفرطروقچ كلرکجهرف نع لزانهزعقم یرخآف رطو لصاو همدعم تيان
 نقش 4واو للام لدب هکر ولوا یخدمضهر بولوب نوح رازکتهدیدنکی حلوا "لاؤ دیک نداقب اسلام

 كعلم سی رولوا ناوکتوزرتدب را طاللخا هددبنرموب هنشیاررولوادنم هصح اهردق لعندنو هت دوجو یا |

 ردعضو »رب هلیاه /هنماکز ردهیرقر ارەڭ كيە( سماك اردرضاق قاب هلباطاخ نامه هقشب ندنلج هه ارش
 هدنفلاراقلنامرواو قلجاغ كنمسقوهآ 1 هدننزو باک (سانکلا)یدنلوارکد هدنسهدانسدکهدننزو لند ناو

 رد شنوا قالطا نوجا ندد لجآ توروس هکزاو هعارط یوق نالوا هدنآ روت هنغاتب

 ردیدآ عضومر سانکو هدسنزو درسص زولکسنک و هیتر ولک سنکی عج نولواذوخأم ندنظنا شک لب

 بالا نم اسونکی ی ظلا سنکل اللقب ردفنسانعم مرکه نغاتب نانلوا رکذ یمسقوهآهدننزو سولا ج (سونکلا
 رد هنسانعم كاسرکن ولیقوص هنغات یعسقوهآیخدوب هديشزو لعفت (سکتا) هساک لد داذا نالا
 لخداذا لجرلا سنکت لاقب ردلمعتسمهنسانعم كلبا لوخد «رجگارداح مدآربو ۰ شنک ی عع یظلا سکت لا
 بوررکه نغاتب ردعچج ندنظفل سناکهدننزو مكر (ستکلا) جدوهلاتلخداذا ةَأرلا تسنکلاشو لا
 سنکد اهن ال سنا یه سنکلآراوطاف هب : الا سنکلاراوطا شتاب ممق ةاالف یلاعت هلوقهنمو روند هب وها غل یک

 اسان | هژبظو شحولارفوا کلا ارام: تو الیلو انا لک ما سنکلا ف ءابظااکتبعلاق |
 نددنذخ ام تونا ارکد ییەسانکف لّوه هکر دبن رع هکر بد حراش .هنسانعم هماک روشد هب یدب :روس هلی كفاك

 بابلا نماسنکت بیلا سنکل اف هتسانعم ثكمروسرد هل کس ونو یخ كفاکہ کر د سنک ی ذخ ام یدلباهحمانم
 (ةسكأ) 1) اینا يقمن ەلەك شعب اتو رب نعرا ابا نو اناا نکو یپننادصسکاذا نالا
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 ۵ لطم [| لضاو هدعقم ندنقب رطاعمآ یسهاضف كعطهوب دولواهدننفص كکشک هنیعباهخرول وازم هدام یمن |



A 

 الاسهلوا شلزدشالوا هنیمزملبا كنک هکر ونیدهیاشعو فنن کن الوا یتاقوف نیدهرزوا ماطهدننزو ساب زکه لایت یا 3
 دبا روید هب نشفنالوا دبلثم کن دنظفلس هرکر و نخ ظفلو ردقج هلوا فیت کن الوا هدنرلناق تسوا ؛لزاقانوق

 با قوپ و وجا هکر ولا فشصو هب هدالف لوش هدننزو همظعم (نس"رکلاوز هدننزو همرکم (تسرکلا» ردلایعف
 سکه وسرکم ةدالق اب رضا وبیرا قچآ قچآ ندر ییسبکیآبولب ریدشانب هنرب یرب هرکمضف دکن لزید
 ژانعط يصوولط هنناهدننزو عظعم(سرکلا سرکل ا اراك ی لوت اتم من طبخ ینزرط اوولوللا نمم ونمت ناكا

 ءاثیلا مرکل اقی ردهنسانع قخارب لم هاب (سیارکتا) م لار فكلارنضقلا رانا یا سرکم لخر لاقي رونی دهرودوب
 تکتآاذا هيلع سرکنا لاقي ردهنسانعم قعاق ا هرزوا هنشنو هدننزو لاعقنا (سارکما) قنات 2 اذ|

 كندو فک( شفرکنا) اک هیفلخداذا* شلاق سرکتآ نایب بات/ یار «لزهثیزروس هرژوازوا هریربو
 :یناکو حابزا للحملوبلا زدم مال مع رد زیور ر: دیکرتر ديما فورغم ریس هلیقتف
 ةا اها نالا ل د نوک و جو 2لا نسو رکس یب شفاوا قه اضوصخ ردیوقم اجو حتقمینرام سو
 دق د (یتفرکل)ودرتتطمهراعو زصمو هرلن وناسحب هگو هرلننجنالوا هدیچجنر نکلزدرتالا بی هدنابلوا

 ندهتسانعم كمعرو یبکهنکولیغافوب یغاا هدنزو هی ی نطق روئبد هضوم هدننزو

 مکنحم قصه ینرلقا كلمو دو ةتنهزک شق لانو دیدم ا هه یشکیآ ق5 وه لات

 هدلنانزو خب یحدن ((ننفرکشلا» هسیلع قیضو هدیق اذارعبلا نفارک لانش ندهننساشعف قلعب

 بی هضعب لخدو مطا اذالجنزا سفر لقب رد هنسا عنق لوا ب وطرد بؤ لیز و ٹباغب یکی رک
 كمدآرو هددراذآ ۶ شل نمک ک< لا رد هنا نعمنمردلک توراوههوایرب ییهنسدربهدننزو هخرحد هسکر ترک رکنا

 کروند هتسکلوش هدننزو جرج دم (شکر کل ) هدیقاذا ةسکر تل اق ودهتسابنعم یظغاقوب یغاا كناویحا
 هلو شمروغوط هر زاخ یکيا لوقلع هيوا ١ هاتسنرارحا الصا هدنلسل ةلسلس عا لوا شىەروغوط راهبراخینآ ۱

 یسانا لنساناو سانا قعد هلوا شمروخوط هب بزاججوایآ ر لغو هلواه انب یفلنا ثلسابابدوخ اب سانا كنساناو سانا
 كلنا کانلناو یسانآعلنسانا لوق لو ها راج یمانا كنابابا كلا ضعبلادنعو لوا ةي راج یمانا كنساباو
 هندلواذا سنکرکملجر لا ردشعلوا در هبدمومنم تعاتمج کان وک هلواهیراج یمن كسا ك نسو یسانا

 هک دتخ] هد تظفل مار رکن (سانرکبا) ءاما دیبا او ها ماعیاو ها اوا هیبا ماوا ثالثواناشماوا ءامالا
 نکا یکی رکن هنسنر هنشنر هل دشت لنبسو یف كفاك( "سکلا )روند و تسوارد هلا هیت یاب

 "سک هدننزو هلرز (مسکسکلا )!دیدش اق دمق داذا لوالا باشنلا نفاسک ءوشلا شک لافیزدهننشانعم كلیادرخ
 هلیعفو یرمسکت فاك( سکو هسک مک *دشلا نیل کک لات زرلخشسم یدک هلغلوا ررکمونتبلا ردهنسانع»

 هدا ځو روئلوآرکذ بب رقنع هلغلوا هعشبلوا رک دنا تفت را دهم نیش یول ردفا :هیرقر تیرق هدنف مس

 قیاردلکد هس رعول و رود هلح رف نوئاح هیدن دشد كنښسو یم كفاك 1 )ردیدآ هدلبر هدنارکم ضرا

 سیشکلا) ین سججرتم ظومطبلخایبرمق هلادبدشق هلغلواهیسنملوا هلتسنوکم هدیسرافن نکآندهدلوم
 نولیکود هرکه د دق دل دی روق هرزواراشاسطو رجل اذیت یا سبسکلا برش لا روند هذين امرخ هدشنزو ما
 ید سوسک كەت زۇ هک شغارغوط هدرخهدرخو راووتیدناقزآ هدرارفس کون ها نالوا هدنزرطقی وس

 هصق یراشهد كناشنا هلنبتعف (سسکلا) روسکلا ربط یا نسونکلاو سیسکل الا ىد نعام لوفت روید
 ترصقاذا عنارلابابلان تک انا ی taama ,رابید دوخاكحوکل وق ىلع
 اف وند هرودول ولو نیلاق هاصتف كفاك /ساکسکلا)نیکا وهف اسهخونسب تقصاواترفضوا هناسا
 ۱) فلکناذا هنف سدکت لاير فدا مو هدننزو فلک (سنکتا)دنیلخرصقیا ساک لحر

 باتطخ هش ریه هلبقاتطا لس a کردی E 2 لرز |

 تنم

 ما



 ا
 ۱ ندنکسلییا قوم هکروتیدهزبماخهدننزو ؛ ساطزق (ساب رکتلا) هیدن نیبام بدو هیکتم لر یشعی
 مالک ار زرایدلیارییغتهلکعبا روسکمیناک هدنببرعت ردب زعم ندیسراف ساب رک ليف كفاک رذغورععرونلوا حسن
 کاب وکر دک ید یس اب رک نالوا سابق هچرک روتبدینیبازکه دنتبسن ردردانو زب ع نزو لالغف هلباف حتفه دب رف
 ولشاب بوط هل بس هين لوعفم سا ( سب رکملا) رلیدلبا تبن هلی را بتعادرفم نعبیدنلوا سایقو هیبشت هبیراصذآ
 ولیغاقوب یغابا هدننزو هجرحد (ةسبرکلا) هعغ جیا سرا سب رکموه لاقب یکی وطن رونلوا قالطاهمذآ
 كفاک (ذسودرکسلا) دیقفا یشمیشع ناک اذا سب رکب نالف لاشردهتسانعم كم روبیکی شب وروپكنهسک
 قانیواوكاو اهنمنچظع دعطق یهو ذسو درکد عب ةسو درک يخ! ت أج لافي روتیدهنکو لب یراوسنالو (مظع هلی

 یررلککج وب و ی رلکیک ن یدو یراشابزوما ردیرجوا دارم هک رو شد هنبرپ ره *لرلکک ن اشواق هنبریربهدنزلو
 یعجج هروکه ننایب كحر اش رو نی د هکیکنالواابق او لصفم قفایقننا نیبظع لک یهو سو در کلا تعط لاسی یک

 رولوا قالطا هی واسعم هلبا سبقی رالغوا كن هل ظنح ن كلام هلی كذاك (ناس ودرکلا) رولک سددارک
 سدرکلاقب ردهنسانعم قالق كولب كلولب و یالایالآ ی رکشلیراوس رکسعرسم هدننزو هج زحاد (ةسدرکلا
 یخدهدانعموب هسدرکهکربد حراش هنسانعم قانو رونیدهبوغاقو و هغان هسد رکو هتک نتک(ملفحاذا لیل ا اقلا

 ردهنسانعم كعروب قره هدرخ هدرخ یرلع دآی که سکو لیغافوب یغنایاو هقثوااذا هسدرکو هسدرف لاقب ندّزدصم
 سدرک لاقی ردهنساتعم كمروس هلتدشو فنع یراوطو دیلاک و طخ برا قتف یشع یا سدرکی نالف لانش
 سدرک ل اق ردهنسانعم كلبا ی وط زوکط بوردشواق هیارارب یئراقالاو یترللا كنهنکریواغع هقاتاذا رسما
 یمروق جا وطو زانفط قصد یس هدوک هدننزو حرحدم (سدرکلا) هالحروهاد تعج انا لونها لعلحرا

 قلوا بوطرد بولبز وب یکی پرکهدننزو جرح دت (یدرکتلا) قلذطاززالا یا سدرکم لحرلانش روئند همدآ
 دروب بولک «ریربرامدآ زار هبرمسک ك فاك( سرکلا) متجاو ضبقنا اذا لجرا سدرکت لاقت رد هتسانعم
 || رولک س راک ایج ا مججو سارکآ یعمج راودیاربعت هیواران اکرت هکرونید ندرب هنعومج )وا یرلکدالیا فا
 روند یاو روند هپ هبلوق شلپاب هدنزرط یولخ ماج نوعا قغنابزاقالغوا كج وک س رکو ر واک سد راک و
 ردیدآ ق اامرخر صوصح هنتعاجیدعون سرکو هلمال ردعلوا سلک نالوا باوص هدنو و هتسانعم وزا

 روندهلاق شمثکی بونلیناق هش رزوایرب یرب یک رکب وشراقهن رب یر یرایقشفو لو كن هلو -نویقوهودو

 رونیدهژاسو هحاشوو هدالق شّعأوا قاصلاو عض هثب رب یر هکرولوا درفم ندنظفل عْولاو الفلا سازک او
 كنهزمه (سارکالا) ضعب ىلا اهضعب ت ماذا سارک تاذو نیسرکت اذ ذال لاب روئند سرکه ره
 سرکسلاف املخ دا اذایزعلا نایلط سزکالاقتردنسانعم ققوص هروکذغ سر کی راقالغوا كجو که لب رسک
 (سوركلا) سرک ت اذتراصاذ اذبنادلا تسرک | لاقت رد ةنسانعخ قلو اراغب شف بلاف بلاق قشراق لبا لوت راوطو
 هابسو سرلا ممظعلایا سّورکل جز لاقت روتید همادآ و لشاب ك ویب رازدنا مومط میو او اض عب و هد تتزو سل
 یغاط یکیا راخسهددنزو یرکس ( یسرکر رونید هب هود كکرا ولقال نوغوب ولنابط كوب و رونلوا قالطا همډآ
 قاللطا هپ یلدنصو هلمکساالاح هنسانعم رب رس رونید هت هلی مسکو یعض كفاک /یسرکلا) ردعضومرهدننیب
 لاسقب رولک یسارکی عج رونلوا قالطا هفب رمش عو رب سلا یا "یسرکسلا یلعدعق ها لاقب رد هلتساشملوا

 هرذوا یررب رګ كنب مسفم هکربد جی زمرد هلیفیفتو دیدشت كاهروکه نا كج رانش علا یا یتیرکلالها نموه |
 هدر رس روند هی قیشف شلوا بلاق بونلتاق هنب رزوا كنب رب یرب هکر دی وسنف هزوک ذم سرکه رک فاک ی مرک
 هس هار کسان هزوک ذم تبسنهدعب رد هلبس هظحالم یماینا كلا شخ اهرزوا یرب یرب یلامعتسا هدیلدنصو

 هانسانمقلوا هیلع دنتعهرماهدعب راردی ل امعتسا هد ززوا ییصاالیلقو راب دلیاربیغت یس هلا لب دیت ههم یی هریک
 قالطا ۍسرکه لیس هقالع تیل عو تیلاح ید هک لمو هلاعو ههاشداب كلذکر ونلوا قالطا ی نښرکه دهشنادو ملع
 عقاو هدیسرکلا نآس ردلخ هد هلیس هظحالم قلوا یر دنتسمو دم٣ كسان راس ماعو هاشدایدوخا. ر ونلوا

 هک نسهدار تنطلسو تالمدوخاهیانکن دلعدوخاب هلی هراعتسا فضا هلالجربهض كنفب رش ظفل هنرک
 هسیلعو انیدن ىلع يسبع ترضح رده رقرب هدنساضق تربط یسرکو یهشنا زولوا لوڅ رد هلیقب رطلسسرمزاحت
 هذ زو نامر (ةسا رکلا) ىدلىالاسراة اونو راطقا نوما نند توعد یسانو عج هداروا ینو راوح ماللساا

 شهلوامج ند هد دصتمقارو | نعل هو رجرب ندهنیص ردسي زارکیفیص عجو ردسا رکی سنج عج رددرفم

 [|سابرکلآ) ةفيعص نم اء زج یا باتکسلا نم فسا رک ت ارق لوقت ردورچ ر هغی نواالاح هکرو شیدهژزجرب

 حس



Af 

 شاباب ند غلہ وریپکی ایپکس آر لاسقبرونلوا قالطا شاب لوبنو مومطلا هبارتیا یداولا سیکج راسا لاقب
 | کلا مرکل اتوب ردلمعتسهننب نهم دا ین و لصاو نیطن»تیب وهو هسک لخد لاسی رونلوا قالطاهوا
 | قال تطاهجرخ یم وپ و كسموت هدنزو سخا (سکالا) هلصاف یا غسېکی نوه لاسنیو لصالایا
 | لجر لاقب دونلوا قالطا همدآ نالوا كکوخب هنج یس ههبجو قغجورابا یس هبنو "یانیا سیکاج رف لاقب روئلوا
 | دوی تاو زونلوا قالطاهرکد یربا هدستنزو بارغ (ساسکلا) هتهبج تربداو هتماهتلبقادت ناکاذاسکآ |

 قال طا همدآ نالوارولوا بوکچ هنس هقزخ شاب انادو سرا یظعلا یا سابکلجر لاغب رونلواقالطاهمدآ
 ساب )ردرندحسا کنی یسق نیو بلع ی رفمچ ن سابکو هسآر سبکی ناکاذ|سابکلجر لاقب روا
 | صواصخ هتناونن برعو ردیعما امّخ عونرب هدبننزو بها (ساکما )رونید نم ابمامرخ وب هل رسک ك فاک |
 | فوج لجومو سکا مل لاتی را رونقاط هرک ص ن دق دردلوط هلب ببط یا بواوا فرح هکرونید هننی زهنوکر |
 | هک فشرده زا تعا فر هو » یونی هیدنسن شاردلوطینعب شةلوا سیک ( ةسپیکل) ایطوشح

 | زویجوا كت هبيعونسرواو رب د هنس نر دره ونو رو لوا قالطا هیدنس شو | تقرمسنوکر نوچ ا یدنکهکردندانموب
 | هنسلا ل ضفاکا هکر هذایز هنب رخآ طابش بودیا عج نما روسکرب هد هنس ترد رد هنس یکیدلک نوک ی لآ شقلآ
 | لماک نوک لآ شغل آزویجوازب هد هنس ترد هلنارود هلفلوا نوک ب رو نوک شب شل ازوبحب وا هیسعمهتسروناواربعت
 ۱ طا شو نوکر زوتوا ترد ندنات نر رمښهډب ردنکسا راز جم رات هدنناسحع وعنو همانزو ر یسهضالخرولک

 | لواوه ناز موي لوارولوا«دایززوکر بواوازوتط رکي هد هنس یجندرد بولوار زکس یمرکی هدهطبسب هنس جوا
 | نایب هبترابباع نینس عب نا لکی كلذو موتا مع قرمسب یلاذسبکلاهنسااو فلوم رونلوا قالطا هسیک هد هی هنس

 | هلوا لوو أهلیسانعم مال ظذ نمرکمردقلوا اهل نالوا باوضردطلغ یر دنا بن قربسب قلا هداروب هلکلبا
 ۱ ردیآهعنچرب هر فرط هواجم | درب هدنبرق ته هد تنزو هنیهج (هسبک ) ردعضومرپ هد شنزو رب ز (سییک)
 | عرصوبو زلواردتقم هتکرح ناسنارونلوارببعت قلا مصل رغآ هکر وندهغل رغآ نالوا ضراع هدوش وا (سوب اکا

 | مولاي یا لبللاب ناسنالا ىلع عةبامو هو سوباک نا هیلععقو لابقب ردهغلابم ذوخ أم ندنظنل سکردیس همدم

 | هنوکرب سوباکو ردیا دحت ندسقءایزمهوص ی لک دیو رشم یس هد هیبط بک كره نا هعمردقیال
 رکذ یکیدلکهنسسانعم عاجچ ندرب سرکه ک هت ردعاجج نالوا لرکوح یکی کرک نہ ر زوا هکر ونلوا قالطا هعاج ۱

 ةسباک هبنرا لا هلو الت وچو هلاو> هر زوا قا دود تسوا هکر واوا فصو هنغشموب نو رب لوش (ةسباکلا) یدناوا
 داش : یا اسباکاج لا بیبنو ردلیعتس»هنسانعم يدنا موعهو هلج (نسباکلا) ءایلعلا هفشلا ىلع هلقمیا

 [سکلآ) یدیا بشم هبیونیلح یس يلح هکردنا ذرندنیمبا هعیب رن س: اکو عاسبنا ساک ااع لجر لوقو
 هدننزو ثا .(شیکلا) دادش بالصیا سک ل ابج لاقب رولوا فصو هراغاط نالوا ددشو بلص هدننزو مکر
 | نالواردباراصجو نونهش هلماغفاو موجه هرز وا سانامناد لوقیلع روندهمدآ ی جم وام بوکی درب نشاباماد
 | یورو ثراط |نیذببتع سبکمو .مهسیکیف ساس ]اےک نموهوا قرط د یا سنکع لجر لاسقب رونبد هیسک

 لاق رد هنسانع» كز وی هلتعرمس یت ادولکوب رغآ هلنوکس كلادو یف كفاك( سدکنا) ردیمسا یراسرف ءلراحص |
 قمرسخآی عمق عاهبهلبص ك فاک سادکو سدکو لذشمریسلا ینآهعرمسااذا یاثنا بابلا نماسدکهب ادلاسدک

 ردهنسانعم قم هرو سطعاذا اسادکو اسدکنأاضلاسدکل اقب روناو! لا معتسا ید هدناستا الیلقردهتشانعم |

 ید هدناسنااضمبروئید هنغرمسقا لنمسق ماسهب ردمسا هدشنزو هیبطع (سدکلا) هعرصاذا هب سدک ناق

 روید هش نانلوا دعزسر وغوا بولو! مأشن ةلیسیدنک ( سراكلا) هسطع | یا ةسدكلأ هذخا لاقي ردلتیبم ||

 l4 ربط یا سداک لاف لاقب راز ناطح ید ندقرمسقارابا رع نوسلواتالاحراس رکو قد رسفا ؛ل ارکو لاف اک ۱

 كفاك (سدکنا) رردبا مشت هدهلک:هکروتلوا قالطا هبوهآ ندیاروپظ ندنتمهقرا نمی نالوا دبعق سراکو
 رولو نخی رهلوا پاص بواب ن دالرت زونه هکرونیدهنمرخ هلغ شمالوکود هدننزو نامتر (سا دکناو) هلن ||

 (فس دکنآ)اوونیدهشفب راق هدننزوبارغ ازان ما فح اوهو اسا دکو اس دکد بضل آل ەچ لا
 هکر وند هتابننانلو اریپعت زدن وق ه دیکر هدننزوذغنق (س کل ارون ددد و! هنن رزوا كاب زب یرب یک ن مرخ هدننزو ہما

 فدضو سظعم تنا خب طوعس ییقوصسو لب زماننا قهب جسالطو ۱منسوییهمهایسیراذو وزاص یخ اد
 ۱ لنا سدکت لاقب ردهنسانعم ك روت هلتعرمس هدننزو عفت ( نس دکننا) ز دغفا د جالعار شو قم ەر ەرىن

 سس

usan 

 سدکت نالف لاقي رد هني انعم ك رون نره داوا یرازوما بوکی دورا یتسهت ]سو کن کدروبوامرسعیشماذا ۱

 یا
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 روشه ت طخ ردە رقرب هدنبرف طساو هاتف (ناسوق)ردنداوایتاسوتلا باص ن ن نسخ نده)العا ردها ۱

 نونسشد هکشا نجف نیلاق یس هدوک لیست كتابو كقاق (ةتشوتنلا)ردنداروا نا-توقلایدیجم نت

 و دهیم رخو روند هننالواظیلغو میظع لوقیبع ةن ات تلا كناسنا هادنزو شرم خج (سلبهقلا

 هکر دیعسا كو دروغوب رب:هدننزو لورج (سوهق) روند هر هنس قا نالوا ی مزون و رونید هنولاخ یریایسهنجو
 هک ونپدهنسهکب رک لا روشردهمدآ نو زوا كب و ردیعسا یردنكنهسک مان "ییتلا نامهنو یدیارارولآ ینلود

 هسومقلاو) هدشنزو جرحدت (سوپشتلا) هلوا یریاو نو زوا یزازوتب وب و ضایس یزاوب راسو هایش یراقایا
 تا ا رطرضا هان سوهضتو عرسااذا سومقو .لج زا سوت لاعب رد هنساتعم كلبا تعز هدننزو هجر

 هلن وکس فلاب و یتف كفاق (سنفلا) ایورطضم اع یک یا سوھبەت نالف لافیاردهتساسنعم كم وب كارهدیا |

 هراغب * یشلا ساق لامت"ودهنسانعم قترد وا بو دیار دقت هب هذسف نالوایاثم یهنسنرب هدشزو باک (ساتقلاو)

 هکر دب ز ادب هلسقرب نالبغسق ردندایما او تاسغلا سقو هل ادم لع هر د قاذا اسا قو اسبق :هتیق ەر غ لعو

 ندهتسانعم نلش قلتنقو تبرصساذ اابیقساق لاقت رد ةدسانع» قمل اص نسقو هلو ر در ضف نب سانلایممآ

 ردندآ اضقر هدرصم سبقوا روشد هلا تاو عوحو «دشیا شاق هیاصا لاتش رد انج اتو أ

 هلی هش هشت (ناینیقلا) زدن رعم شیک ندیدآ هز زجر هدنانرحتاو ندامت لر | ثراح نبسبف نالوا یا

 ندنس هلتفدسا ییهدا نی سفلادبعو ردرا هنگ مان ہت تانع ندمنه نبش: رانا انس نسخ ندنس هابقییط

 ززاباصصح لع ی رج اسفلا نباو لک اغنصالا نیو بدك هبا اف ۳ شنا, ساو رالی دب هلق تمام |

 یارغشیاول هججو مروه شم ثیدح نالوا دراو ردروهشمرعاش :یدکلارعح نناتتیلس نسبعل اءرعا لیل كلو
 هس ر نیاو رکی ناو :اسطامظب ماج او رع نسیغلا ءیعاو ردح هوا باو عفار رر یراسفک
 الا هد زو یعرمروسشد "یه دنر تاست ر ردزارعاش تالاف ناو يقاکلا مت تنالل کن ناو یدعناو ||

 هناادم یایشرب یدوب هدننزو لاعتقا .(سابتقالا | هلتنز و یفع نم رولشد یسقرع هدنتسق هلرعخ ناروغه |
 هنساتعمللبا افتقاو هلولسهنکاسس یردیدلو و هیمساق ینحم هرتغب *شلا ساتقآ لات ملایم لالبا شایق |

 هدننزو لاسعفنا (ساپّیقنالا) ) هبیدتمو هلیبس اسب یا هات ساتتَس وه لایق ردنأت و یواو ردلبعتبص

 1 هکر دیفدا ارفو هدننزو زادقم (نناتیغلا) سا قناه هساف لاقي روهتسانسشدلوا سایقهزو یا هنساربردغواطم

 | هلب شک فاق ( سیقلا) لار : سابقم هنمو رادملایا ساتما ساق لاقت روند هتل قجهناوا ساسیقو ردقن ردقت

 نکو لعفت (سیقتا) هردقیا حرسافو حر سبقا سیب لاترد ەتس اتمر قو و وا (شاتقلاو)
 تمن, هزل 1 هلک ست هند یقاواندنرلیلاومیعیالو دوخ اب راوخاب و هدهاعف دوخاب لتایا هشت هنر هاسشناللیغ

 :الوو ارا وحوا فیل بیس یه كسعوانالبغنسق لسفت هبشد ادا نالف سفت لان لاشن ردهسانعم قلواهدندیق

 یدسلبالتق هللادبع ناب ندنموق یی لک کرد ةر بخت نا هدشزوزبنم سقم ردیدآ عضومرب (نوسبق) ۱

 3 دیر ایم ید جانم ناعع هدنیاب قفل و كنسایقیدنکق رب رهاکر دهم ابنمس یاب زدی رب دنا
 || زدهنسانعف كلا قییطتهرخآآییامهدح الا سابقو رر دقت نی هنسن یکیاو ساقلا ی هتی رام الف شئ لوفت 7

 لب وک كنەزىھو یصق كفاك (س (ساکلا) یاکلال سن صو تر دقیا نیرمالانتب تسناق لوقت

 كز هرباش تاسههانعلوا قالطا س اكه دلوا هتسن ندناورشم هذن لوس لعزوشد 4 هاو" كع دعا تن رتو

 راسو وص هدنعا ٩ا رود ماج هدسراف هکر وشید هعادرت فو رعم ر لز تنم هد هلمیفحو هلا هزه شاک« رۈگد تاب /

 رونلوا قالطا مد کم بنا س اکو ردنومو زو ظل لس اکو روند حقا: لاو ردنضاخ و فو رشم

 | تاساکو رولک سو رکو یک سافا رولکسوکآ یعجج بارش یا طس اکو ناس اکتبر شو طیلاخ ساک لاھ
 هدنزو نسح کا رعلا دیسک تنس !س اکو هلب لمس ك ذاکر واک شاتکو هلی به فی رولک |

 ټا انما سکر لاو سل نستک لانش ردهنسانتعف تكعروا تو راذلوط هل اربط یی هلوفس یامتو روقحو ف ۇق

 هن ون ق ەس آر لج را نکن ات یزد لت چتسھ دنس انعم كلبارس توکح هنهقرخ شاب مارو بازلاام هبط ا ذآ ین
 3: زا لصا راغوهو نسکم یبظلا لخد لاش رونید هبهرافع نالواهدند كخاط کو "هیف هل داو افخاذ
 زاخو هیلع رسها ذا هراد سیکل اش ر دلتدتسم هنسانقم دو وچ هللا رکےن فا رطا بو دیا نوش هرزوا تد آبو
 سرم اپاما دا لا نیک لاش رولوا شمردلوط ندر ییجرف هک زدلت ءا يادا مج نات ادر كلبا عاتج ةعفدو

 نا ست ا (سیکلا) زدلکد ی و هره ەدازوئ

 س
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 || قیام یهو سوق الا لا یفام لاسقب رولاق هدنلکش سوق هدضنناوج هکرونلوا قالطا هنسهیفنامخ نالسق

 | مادقتو قبسرولوا ردصم سوقو رونلوا ربیع یبرب سوق هکر د نیما كجربزب هدکلفو اھل فسا یف یقلانم

 ك کوب لب ندتلعاب ندکلرب هلنبتختف (سوقلا)ردیعسا یداورب سوقو زارید سق سقهجنرغاج رد هدنرب شوا
 | ردفصو ندروکذم ئاغ (سوقالا) هرهظیحنااذاعبارلا باسلانماسوق لجرا سوق لاقیردهنسانعم
 | لکتمولت دشولتو رول هدنلکشسوققرمص هکر وند هغلموق كسکویو رهظلا علیا سوقاعیشلا قب
 ۱ تم یکم ره حشرات وب رونلواقالسطا هب هدیعب هدلب و ابعصیا سوقا رهدانفداص لوقت رونلواقالطاهنامز

 || دوناوا قالطا هیههاد سوقاو لی وطیا سوقا موب لاقب رونلو (قالطا هنوکنوزواو رد هلبس هظحاالم یراقدلوا
 | رب ز(سب وقلا) هاب یا سوقا جاب هل هر لاقب ردکعدیرکاكب یخ ارز دباقالطا سوقا یا هنیدیدش ك
 || «دیرعلا ناب لوا تیاور۴امهس سب وقربخراصوا ۷# امهس سب وقربخ نموه# لئلا قو ردب رغصم كسوقهدننزو
 | ندعق یا نالواولرخ قوادوخا زدندنجسف ئان نالواولربخ قوا هسک ن الف يعد زدعوسر هداصقتسم هیناو
 | تدوع هنتهحب یغادونشوخواضر هلتفلا خم لر هرکصن دقدلواهر زوا تفلاسخم هيشکربا دارون نم شمت یدلوا

 | بت اح (نیسوفلاوذ) ردیعما یسرف تنهنکمان بشوطا نی لس سد وقو رونلوا برش هدنفح هننکندیا
 | هلموق یدنکر دنقل كنار ز نبخاخنالوا معهدرکر بس( سوقلاوذ) ردیعسا یف كنهسک مان یرازفلا نصح
 | تدشو الا هینیکنالواری یارمنکراچان بولوا التیم هیظع اق ڈرا هلی رال و اراحود بیوی ترضح یاهددب
 | بارعا هفلاط مس یزمنک دکل اعدتسا ینرللبا نک هد هبحانزپ ندنسهکلوا رگ ردق جاوا عف دنع هموقرم
 | هنلاوما كتا بویلوا اخ ندداسف هلیپنخزککیدلواراکعمطو صب رحو رادغ هرزوازکتبط یاضتقم بولوا
 || لنکتذنکج هیلنا ترساح هداسفهلوقلوا هلدزفرب بج اح هدکد لبا عاسنتماو دژ سردیا ترابخ لاصیاو رعت
 | قلوا نهر ینا نالوا ینه ص تسم بحباح یدلیا بلط نهرهدننعض یساقو لروب زم تع ناو رشوت هلکمد مزدپا
 || هینسکرب یبانامدقممدآ ون یرمسکراپ دلو !یفا فسا ءلانهدنحخانوآ نلعب نبضاح هدقدلوا كخجهدیاضو هرزوا

 | ترضخ یاعد هنب هدعب " یدلیا نیبعت لر هرابدکو لوبق ی رو ره نهر بوبدرداکد ندهلوقسردیا مجلس
 || دونه بج اخ هدنرلقدلوا كجه دیا تحجارم هنیرام دق لحم بولوالئاز ندنرارز واالغو طخبلب هلمللالوسر
 || ا عام ندیب هدیه بلط یاب یکیدلیا نهر كنب رد بو او هازمنکیلغو اندرا طخ هلغلوا شلو اتوف
 | نیفمالروُت لوبقهلکلبا ضزعهیدهلا نی رام هبیوبنترضحفرط هخجزلا دعب یدلوال ثا هډه هرخاف تعلخ
 | تهت ۷ اهبج احسوفبایلع تهان ۹6ردنزاشاک ۱ تیب وبشا هکر د ح راش ید عب ههر د کلب تبرد هب یدوښپوب
 ھا كلبا لث یل اظا نٹ راح ہښناب رکنا جت سوق سدیبقل تند ك زمام نین انس سوقلاو دو اهجاسشومب
 | وب هلسیعم كف (ینوقلاو) دننزژ تفنک (سومل) یبلو" بل نیم هنکب دن جرم دراهس لب
 | نج وف یاب هدننزو ربنم (سوقملا) بعصیا یبنوقو سوقرهد لاق رونلوا قالطا هنامز نالوادیدشو تبعص
 ]| رز زدرکستآ هدنآهکووشید هننادیم یئوق ةصااخو رو نوا قالطاهناذبو نونلو افت هدکه کر و شید هقرظ
 | بواوا روناطزاو عو چ هک انا زرکه رلکوا لرلکج ا١ د بکه ب ی شوف یکی ا لوط هکر وتت هلی ا نو زوا .لوشو

 | هلی مقرمش د ةیحانرب هدنماضق نابهفصاو رد «دلب رب هدرهنلءاروام (ناساق) را هیلناتکرح هپ هزو درب ندنرلرپ
 | کیا بولبکآ یکی ابد سنزو لمفت (سوقتاو) (سوفتل )زد هلبا هیچم لوا هکردی ربغوپ كناشاف نالوا روکذ
 || دتنزو لاعتفا (ساستقالا)نصااذا اسوفت ضوفو  انیوقلیفاا سوق لاقت ردهنماضم قوا تاق
 | اا تقبل اقدم: سقتیا زغب یشلاساتقت لوقت زدقنسنناضعم كلبا قیبلمنو سابق هرخآ ئش یشبشرپ
 || باب یو روقو رونید همدآ نایشاطیاب هدننابهلبسهبب لعافمسا (سوتلا ) هب یدتشو بس كلسبیاهبای نالف

 سوتنسو سّرَفَم تحاح لاق ردقذارم هدینایاىضعم لبا شوق (سوقثسلا) نوش د هشاق نالواهبیش ||

n 

 | هکهرویلاص هب شوق نزلنا شراب هدنادیم هدسنزو ناک( یملاو)هشنزو ضزاعم( سواملل) سوفلاهبشمیا ۱ ح

 هدزا بخ «دتنزو یرکس ( سوق ) ردیاتراشاو نذاهلاسر| بدیهی وسنو بیتتاکدونید ناو لک
 || ندناعا طساو هدیشنزو نا (ناسوق)ردفو زعم یسوقموپ هللوادکر عرب هدنآ ردعضونربهدنالب ارس |
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 _ ڪڪ سس سس
 هنس ساب نالوا یرکدوژوبناد هنس هفینخ كنیرکذ نات ناتسیناهنیهلقو ردیننوم .هسیهلقرونید هنسهچوق

 ییلکنیدو بوط یکی رکی ماضعا هدننزو لجرفس (سم4لعلا )ةرودمیا ةسیهلق ةماهلایش لاقب روتلوا قالطا | ۱

 شق لایرولوا یدعتیومال هنسانعم قمردلاطو ردهنسانعم قلاطهیوص هدنزو سل (یپماریونیدهرودوب |
 زونلوا لامس هم اغمبابزوهشعاذا ءال اق ەس لام و صاغاذا یاثلاو لوالا بانبلانم ایقءانافلچرا 3

 دلولا سک لاس ردهنسانعم یقمانی وا دش راق : یسهدسلاو قجوحو صوغلاب هتیلغ هّتبلغ یا هتبمعق هتسسأق و لوقت

 ها ءاسلا ی هسقا لاقیرد همسات قمردلاط هبوط هلی رنک, لنهزنمه (ساقالا) برطضا اذا نطیلاق
 كیا وص هکر ونذ هي وف لوش هدبننزو روبص (سومقلا) رود هغلاط هیوص ردعجا هدننزو تاک (ساسم#لآ)

 ناب بیام تیک مع ) الدلااپ تیفنتناک اذا: رد اک اذا ,سوقب لاعب داو ازوتی روب تبولنروا هدنآهغوق هلو قو

 نسنوقوه لاقب روند هکب هدسشنزو رهوج (نتموقلا) .نولک سبماق یعمچ زنند هزکد هدننزو نیکس .(سپکلا)
 ف ENT Te ربظعمیارصلا س موقف قرغ لاغب رونید هنب ر نیکنا اکو هزبمایا.هموق |
 رديعج كق رظب هک نود ةيدقراطب داف ك فاق ( نما ا) فرش یا سة وه لاقی زونیذ 4 ۱
 اوعقو لاش رردلاط هنج یاسا ناب ییهاودو تافآ (سماونا) :ردقج هلو! یکیرتاب رامن

 نادیبما كناضق هلوسرپ هدښنوب لبج دال هلباناس ارخ هلبعتف كيمو یم كفاف (نیموق] یهاودلا یا نبماوقلا |
 ارذهیرقرب هدننناضق نادمه (ناتسوق)رادهب نقرب :هدنسناضق ناینهفصا هاه (هنبموق)ندیدآ ماف ار هدبلدناو

 | لاقت»ردغچهلوا هبلاغم بابا کر دهنیسانچم انا هضامیز دلذاح دم ظم د وص م دتنزو هاغه(
 اوج شناسی وه هدکدلیا هثح ابمو هرظانمهسکر هبا عا ندیدنک مکن دندان شتاب هرخافاذا انالفنماق |
 ملا سما لاقب ږی نائما قلاب کوک هنزو لاغفنا منال دیباخهلم طاوهنهرظابنب لرد
 رها یا شوباقلافقرخ ابن رونوارینعت نیک هکروتید هشبنیردكي لوق لعل ادد (سوناعلا) باغاذا
 چن دبضعم هد زو اهجرحد (تسدل) ردن داوس مالعا هدبشنزوربق (سبق) انوخهیفیضوم ادعا وهوا
 نو زوا قوهللو الوجه فرط و هیصهعدبعت باناذا لچول| لسابنق لاق زدهشنانیم كليا بانو هناوت
 اه اب راجا همچو لعهد | ادا نضوالا ف نیت لا هاد هما مک بوب رور یرغوط هتعسرب یازوا

 بلا مس بالا یا تاسنخنم ةلعش الف الاب زد هنسانغدشاسمنو لبا بوو کوب ید كف(
 لامي a ی یو رهوج,(سنوقلا) رولک وتق نهج رونبد هنسب نقوی کش ابهلب نیک |
 هن ین تلهخاخوترومم كليك شاب هدننوک لب هلن سونوقو یننوقو دسار للعایا هبنزوقواهبسنق تیوض ||
 و نا یر كغف تآ شنوقو اهالعایا | پسونوقو هتضیسذوخ فیس ]اب ترض لاسقلوتید |
 || قالطا هنضیسووم دام تللو دین ذا نیان ےظعوھو ی نوک طز بر لو خرپ کاو

 نونیدهبیتوصوقزآ کو یدنسانعم لیلقق مانبتختف (سنتلا) اهتتاجیا قدرظلا شنوفذخ ل ۱
 زنا مد کر تار ءدیسنراف هکر دلما تاتو بشور ؛یسنقو ۶اس النطلا یا نغفل ترب اخوا هی ۱

aییذدعیو بلقو نیلبو ی ّرعْمو یلاجو عفان ةلصافمو نهط عجوو الوند جام  
 دعقل دو دمبل اوشو تو یرطاخ نالن خو غو لیزم یشفن رسعو :لاسوس قومل بال لجعو یوق |
 هنس روق شوق کبر بف دا وغو هدسننزو هنطتاق [ناملا) اسان ةهشر و روشید هزوک | هدو ,ردیح /سنیقل

RENرد وٹس انغم كلباء تا كلهدرللصا نت پاتبننا هغ زرشلصازبهاسک ةیامورفز باراک  
 ۱ ييو ذوب ندا شرع ندا نہ شوعو فرش نا ی داانا جایز

RE E tpزن ال ین میم دیدشیا ناف  ENESةمدا  

 | یکی و روش نویی هد زو هجیرحد (تمصنفلا) یکی ا اوجنو قلاوج لیکف ك فاق رولک سبعا نق یی روند
 | كاف (سوقلا) :نسحالاک اتهزمصق فا ةدش یا ةبعنق هلع فاقد هنضانع» قوا مکحتو دیدشيهبشق
 نوید ضاوقو هسپوق هدنرفطبرولوا یکذ م البلق ردشنزمدروپلنیف یاب هکر داموا لینوکس اواوو یھ |
 اساتقو یباوقاو ارد یلعم ندنظفل نیژوق هدیسیکبآ هلع كا زولک :یسقو هل ښ رگ ك فاق ر ؤلک یسق یچج
 | لوقو نوچ ەنلوا سابقو دوت هلپسیدنسک عورذم هنسانعم عارذرونید هب هبهزا ناو هب .هنوشراساوقو رولک
 ۱ | نش دادو عضو سرقو نیغازذار دقوا نیت رع قیس وقر دق یا ینذاو |نیسوق باق ناک ف یلاسمت
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 5 ۱ ا اقا زورن حجیم ها نا هک ردا جرم دلی طاق هلکعد زدنا کود نا

 | نان سو اونم دف هل: سدنالوا هتسانعم هسدنه هلن لقا نالوا هتتناشعم حاتفم ردننانوپ

 ]همتی هنر ثمالو :یقفكماق (سلملا) ۰ رذل وعم ند یل وا یعما كنفن دمار دش موا یبا ک
 | لاب رولکس ولق یجب/رکوب ندزهتشنْماسو ندنغوبق امرخ دوخاتندغبل هكر وند هشانوغوب ناتاوارتبعت
 | دشايا ىع اب مد فلوم امه غواص وخوا فیل نم محض لبح وهو سولقلا نیفتسلاوسلقلاب ةنیفلا اوچ ۱
 ح | دوو الان تمر دبا ورک اردک ێقوب وروثندهبهنسن نافجهجزآ ن داو یسولطزغا ندزاغوب سلقو
 توكلنا لیقو كب کلا سل فلا اض وتیلف لقوا ءاق نم تی دلا فو باسمنا لاق حر اشنا ناق

 ١ تم یو ریا ا نصقرثلزمذبا نفتو بر ط سلقو لاو مف داع ناف یقب سلو هنو دوا ےلا لم
 3 4 یان جد ابر طلا ساق لاقیزدهنسانعم كليا تات زانو فیط)وءانغ صقراذا ناف ائانلا نم ۱

 ۱ ان زددنسانعم كغۈد لكوكب ونال اون هدعمو دلا برش رک اذا لح زا نساقلاف زد هنس انعم كما
 هاو دا ارمشل مک نما لا قردهنس اناڭ تروى هرشطیارشنوهعب دلو تل امل هس اکو تشخاذا

 e :زو تحباص,(یلاق)زاخت زیا سس الفرك لاقن هنموءالتما هفذقآذ اپ رهل | ساق لاو
 )۷ ان5 رۇس هیج وت هعطاقم هحوزب هنتعاج بحالاوتندنس هليبقةرذم ا 1یرات ضح مالیسلاهتسیلع

 ۱ نخ نارات الو یمم نفاق /سیلق) رد هیرقر هد رق »ئ رهش یزهافتنزو ر و |
 ۱ قاخواتهبعزنلوا اراظن هیهبعکی لاو عمان ههو یباسبلکوبردب د اتت لر هدر راهش ءا نعت دم هدننزو طبق
 تب اچن انا راک ی اک هکر ندبه ہک الر لنولو قصه یر نا نوار
 NTA رایت ی دومع لاق دفنوا لمکعنمهی دهرا تاقا
 لایه یا شالخ ل جر لانتیوونلد هبنک انو لب هدشنزوریما (سالقلا) رایداوا لوک ًاهنفصع وغلا لبابا
 ea هکر دیدآ قلاب عونر هی ره رشکو پف كمالو كءرمه /نسیلقنالا منعا

 AR RES ونغم ئزلفاق [ هیلشلعل اول(هوسنلفلا) ردزواشنا ناسبهلبا یتا نال ||

 نوای : توجب نوساوا هسزولوا هنوک هنرونید دواس ناب نشردیاروسکع یرلنبس ری موضع

 یی هه مارا فرد یک در اکران سافت فف
 | ناف. هایرخآ كما س)یدنلوا قالما ءا زوسکمیلبقامهنب رخ آو بونلوافذخواو

 نزن قزوین و و دمو یا ناع یک یالعا كنسهلک |
 ۳ قلا و) هالتنزو هم حد (هیسلع]۱) هلبقیهخت كا های وین ذح كنونزوت دهیسبلقو هلعاشا رونی دهسینیلقو روند |[

 تان تلخ لنت ( نيفلفلاو)( نس اهتلا) هتساشعم كمرذیکت وسکه شاب هلن
 ]| بدان ازا دتل ابا نربط فلق كنرسو هلنبتقف (هوسنلق) نسالخهوسنلقلا هثسملا یا سنلقتو یسلقتف
 أ | نانغا یا رھ ر=و لغو هد ران نانو ھا ۲ بولا فد دیر لک ذلک هرهرلیلاو (سیلقتلا)
 ۱ ر ۷ : ال ماشنلا هد ال ذنع هللا سرم تیدح دتجو یادش لاخزههدسانبعس شل

 | بو ایا زوم سعود نرو ملا فا فانصاو ءاتسعلاو يذلا م هلو دقدنعمالولا نولیقتسب نيذلا هؤ مه
 لا هل ناف ان هان كاللا مزید ځو شو مط اؤ تاک بودبا عضو هنتسنهنبس کر هدنروضح
 a لحن دی هلن ثااع (ساتفلَل) هل عضخو هردم ىلع هیدب عضوادا

OTEسلعیساقلا )راست قاماعط هم آیکراخب ردقوح ۵  | 
 و ال ازمک لایا لاک ةبکرو ر لاق روش هه و زهنو طب وق نالوا نیفشاطو" ناوارفكییوصه3تیئزو
 انار یا قلی وتو قاط هسدآ رک نما لشقو
 "اتبلیانناقوملاقتروناوا قالطاهمدآ وغلا دی وشمدزاوود یا آه دواش كرز تا غب وزونلوایالطا
 | ریز هااراعقاهشبننهدزوهش هک دبآی یهاجلسورنذنس هل او زوخلادتیمبرکمتیهاد اذکو مع
 یا بال بام لو اھو د هسضاوو رول یا لا بوروطهدندنع هسته هد شوم حم
 | باس اتنا ماو ونا نیا ق تكلزکو شو ارن مرحلو نر رفد دحا ثااغادق نا
 ۳ eet ان EN, eed اجر نبچرو سس ا کا لدش رشیدی ا

rt 



 هکر را زیان فن هقنعو هوا لث الا نسوقاریب لقب لو ل لام یرغوط مت هنترض م ندنفرط هفرا نوین و ۱

 f هک نوزوا كي سیقاو رولواهدنلکشنعقا دکردفلوا هرهظوح یک ر دشنلوا نابینا توت ۱
 جا اکی ماب لر یل یا نیغ بیل نار تخ رولو اتم هدنلخ نزن بول روت هک وک نوکیا قالتطا
 یبحابص ٍتناکمو تعاسنعو ناشولعورد اسنکم هلبا تاتضهلاو درد یا كغابطر هد هعی ر ناشر ۱

 زعلان نوتلوا قالا ها شوره نکتمورادیابو تبان عینم يا سجقا لحر لافي رونلوا قالطا هب

 مرابهو شعقا کمیک منم سه هشت (ناسعفالا)ردیعما ضرار وكغنامر خرپ هددماع و تباثیاس ۱

 هدنسو .ءارجخ (هایسلعَملا) دی راغو| یکبا كور نی ةع بی یوم رونلوا قالطا هنب یلغوا مان
 تناك اذا انقل لات هلاوازپبکق زهربدلاق قرب وقو یک وک کد نولو فسو متر لوشو ندیم كسسق |

 روند همدا هدرونطاسورپ كي؛دننزو لورج (سوجقلا )زدیم ای ن انکا ىد نل هوا بنو اھ

 ترک ر دیدآ تلبعرت صضوصخت هنس یونویق ۾ دننزو تار 3 .سافقا ردیذآ :تكخاطزب» یر راک سا ا

 ( نعوفل) رد فون هدننزو نال" (نانمق) دن یلکدشازامق همغت رولا اله تبقاع واوا تدا د اکا |
 لینوکس كنیعو یخ ك فاق( سما رونیدهناوبحنالوا کو دیهشيترمصو نوغوب نو فن هد رهوچ | ۱

 رغصم (سبسجعق) رالیبقل روغ قلصتو نیکر چرب هد شنزو روفصع,(سوسعقلا قلا )وند چای وبون
 ےس هر ود ا

 س

 لجرلا سهقا اش دهن مانعفقلوار بل امتو نیکنز ك هلا ریسک وز م /(نایمقالا) .ندیسا لج ۱
 رخ اناا نع سعاقت لاب رد هنا نعم كل ركب ولیکرا:هدننزو لغافت سعابقتلا) نکس اینخراصاتا ۱
 نکر دیک ترب (سا (نماننفقالا) هی اق) دیتا ماذا سرفلا سعابفت لامپ ندهنسانعم نانکچوربکب وجل ۱

EOS 1یلعاف حسا (س عت )لغاخ مترو اناذالحیرا سمنعقا  
 لېف دونا: بسه ءایزولیشدیسنهبقم دوخ اب نمعیقمهدنزفطم روند اجرنا نالوا ر چ چی | |

 جر خب دب (لسوععتنا) زاب دليا. دلار ا ندنصوض
 هنسنعخ قةوط زوال بولوابارخ هاخو ها ایل شوم لایت نفب 4 یو | ۱
 (سونملاو) هلنوکس انافو یه لفاف (نشعلا) مدهنادا تنبل سوععت لاب. رعت با و کر دلمجتییم ا

 ناب یترافایاو لا كوهآوتاماذ وا بانلانماسوفقوابفق لجرا سنق لار دمنمانم كلوا هدنزوشولج |
 فق لاقب دن اعم یموط بوب وام ناکنچ سس ك: دکر بلچ رو هیداطب راذآ بغل ن نق ناب ند هئیئانعم |
 | هذخااذآ یشلا سفقلاقەزد هتسا نعم ىل ەل جو زولآ بوکچ لبضغندندیهسکر ی هسنر و«رعشبذخ اذانلف |

 اضف لج زا نفقا لافت : ودهنطانعم قل واكو ىشموي لتنوربكمدارپ هلند (فقلا) تضغو عارتنادخا
 ندزارح ایم هدل او بولوا یسنجلوقیردب اک ردهنساننعملفرقم (یننفالا) نو تبار بیام

 فرتم یا سفقسرفو جناب الو تب بول هی رع من فرقسدنسنج سرفو رونی هک |
 هنراقو رونید هب هدعف هذ شزو ءازج (عاسنملا) نوتید هش نالوا هدیجخو یک یکن اک بولو |نوزو اقلط وو |

 هدننزوماطق (ساغق) ةد یاءامیفق أرما لاقي ر ونبد نرو نالواهامورفووترکو تا« نط روت
 هن هفت اظادآرک تفنصرب نیکش هدام نامرک هلی كفاق (سنَ )نون دهنوع نالوا دو هوم یخو
 یکیا (سفاقتلا) یشواذا بلا سنقتلافب رد هنشانعمقمارضمهدتن و لمفت (سعقتلا),لونلوا قالتا

 ناسفاًق ابه لاقب ردملسانعمقعسارصع هننرزوا كن ین یرب نوجا قوط بوق ندنچاص كتير

 شوق ع وترب لی دن لعافملا سو هیجیاصرمشبامنم دجاو لک دخان عمپ ناماوتییا اهروجنر
 انهنکمانانیم نخرج دنس هرمز طبقورولوا نوط یتمارق لثه یک نیجترک کہ دنرغوکں بیم
 .د غلبو مدل ادع نب ها آو یدیا یمنی يحاص تین کماو رپ مندا نازکو در
 ردلوقنم ندد ابنا یغیدلوا انقل هد اهاشدابدنهو ئیدی! صاخب هنیلکلم :هیزدننکساوا سهم ابعلبطم

 فل فرشسقوتمنالوارکذ کیوان زدن تشفیرخ فا بی و جم ۶نک
 ناطر لبا امه یاخ (ساتلا)ندنفتم نشوف قزل نیک هد دی دوا فتا ۱
 یم كل زمه (سدبلدوا) حیف ۰0 وهم mei دیو قلضنو نیکرچ هدشنزو |
 نردپپيسا زمدا اد فینصاو عضو 3 تاکادتیا زق یاو ار نحوی بالا |



۹ 

 ً | كلی دیر هبا زوش دب یب هسکر قو "یدریا نق مهرد لاشردکعد فو ز هلیفیفخو یدیدشت ك نبش
 ندهنتسانعم كابا لک ا بورص ا :یکیلباویتا نالواهدکسکو حق مالک مهاذااذآهسقلاقب رد بو

 || تفزاذ)ةفابنلا تسقلاسقی ردهنسانعع قمالتوا هج رکاب هقانو خم او هج لک ااذا مظعلا نعام شق
 وا شیشکیرب نداراضن رد رار د ضم هلت 2م هلب مک كفاق (نسبنعلاو) هلص كفا ةت وسقنا)

 | كنه اطیراصن کس قهدنزو ۷ اسق راصاداهتستقو هسوسقنالف "سقف لاق ردهتسانعم

 ۱ نوسان رواکهسوانقو نویس بست ی :رونلوار شعت نشیشک هکر وند هثز اسان ر هدنتهج ندو ۳

 1 | قدا لزوکی دود یدو (سیسقتلا) یدنلوالادیاهواو هبناننیس شان ندنت که دنراس تولوا هتسساپسشق

 || هنسساتع» هریغص هی رفرو سید وک كج وك صف ك فاق (تبسقلا) ةر سخا اذا ل بالا نسنق لاقت ردهنیمانعم
 | قسقا لاغير دەنساپنعم كع بوک لس بوربص هلن یکیلباو یتا نالوا هدکک ید وب هد سنزو هل از ( چ

 | تنل برد سمك هلتعرسو رک یساکردهنسانعم قعاننوا یکنکد و هاو هج لک اذا مظعلا نعام

 3 شوف لا يقف ةجاتصاذا بلکل ستسق لاقب ردهنسانعم قمرغاج ود سوق سوق یکب وکو عر مسا اذا لجراا
 | اردو ودو کن حلاذا+وشلا سفسقلاسقب ندهنسانعم قمالفرا ی هنسنرب و ردقج هلو شوا شواو هدزم اسل

 ۱ ۲ و نآداذالجر لا سقسق لاقت رد هنسانعم كع روب توکح تنو تحت

 | ید  اوف ىلع ندا قل رس ةو دوخو اهدحو یعرتتناک اذا شوسقةقان لاعنروند ههقاننالوارالتواهح نکنلا

 ۳ هدع ارج فا "شفا اپنا لو توا انقلخءاسو تیرصضاذا سوسفهقأن لاقیرونردهبهقان شمالشب هکملکج
 ۳ ماش سف باحر ام انعناذیفلا موی وجرال ینا انسق هللا جرب ثیدخا هیفویدنا مکحو خیلبهکرد :یدانالا

 | یاتتسف) ندیعنا ین كنادح مان توقان نب هللا دبعو ردعضومز هدننزو زاب ز(سبسق)ردعضومرهدنب رقهفوک
 دف ۲ ترا هدننزو نارا( نفاق (ساسق) نادندارعشیکر دعما ترکی دععن سنا نیا هدیشن زو ناهس

 ۸ : (قسانتسقلا )ردیف كغاتطر هدنرابد زرونو زدن وسنماک اهیشاسقفوپسا

 ie لاقب رونید ةزوغالوف قذاحو زواو عیرمسیا نیاسقسقسرفولجرلاسقب روتدهناویحو
 ۱ ؛ردشلپا سفت هلا واسم ۵ دن فا ومددشیا سانقسقعوحودرب لاق روئید موم یورو

 ۱ ]یک نالو نا سم لوق لحن رظم كۈ رونق دنکربسکو ور دهی بوق رکحووباو
 رز هه )رونید هنالسراو ردیمسا توار رب هش هشفرکومف مساا "دتشاام یهوا مهیا نساقبخ دلیل ل اب رونید

 یک هلیفض كفاق (تساقسقلا  رونید هنال فرا هدرنوب هدننزو طبالع /سقاسقلاو) هدننزو رعرع
 TA TIRE TNSNITTY مسا هتماقسق روند ەغغانب وا كك اسصعلاةتقتتقواسصعلاةساةسق لوق ىلع
 "لا ۳ نو هد هرلهدآ نالوا قذاخ هدکم روسراوطو ءالقعیا نسق مهل اشن هر روند هل ادنعوهو الفقع لنت

 هن لاق زاد دنس اخ تلک د تورواق قلوق هسس هدتنزو لزازت 6 سفستلا)قاذحُ ذح هفاتسیا سیقموق ۱

 ۱ 0 زمرا لوق لد روتنید هب وزارت هلب مسکو ییعض:تافاق /سا طلا ) هعمس ادا توصلا
 | هدف موب کر دق هلا لالعناریم سا سطسةدوخا رونبد هننالوا ینغوطكتابولوا ریرب سب یبتفکی مد

 | نولواذوخ أمندننفاطعسق رولوا لت مب هببشتقالطاهنسوزاتبندسب ردوزاز قاج هنلوا لاج نزو لسودنک ۱
 | كوك رک قە نوساوا درس .زولوا نا "ره هزوک ن هروکه هرلوف کل واو رد رفع نده فوز ول هما صعلادنع

 0 سس هاو : سبقب نالف نلاقي نوسلوا نابق هلرکو یو زارت شموکو نوتلآلرکو نوساوا لو رکو
 هل ان ونزو )یلاعت هلوقهنمو تغارزا تادرفمقو غم قو حراتشلا لاق لدعلا نازم وهوا نی زاولاموفاوا نا ريل اوشو

 عادات ناو دليم تافاق*/ساتنطبعلا ) اهنع نازل راک ةلادعلا نع هیزعب و نا زمل/یقتسلا
 لط ضل )یدنلوا ع ابشاو" دمبولوا سنظتسق لبصا كنولو ردندآر ارو روند ەنى زاشاط قام كچە هزابییط

 | تو دبدش نفوس لی رشک الیلفو حف كف (سوبرطق )ندتفا هدننظفا شا دف رسکو ی افق
 ۱ رونید :هبهقانو راف زوانویرباهدننزو لنز منسف نف رظنقلا) روشی هنهفان كيد شو زوال وق لع كباجنو دونبدهب رقع
 لا سعق لاق ردهتسانعع قلوا رونق هلیهخو تمرکورصا “هر | توقخ هرشط کوک هاتف (شعقلا
 | فط وکوکر داف دزو فتسک(سعفلاو) «دننزو رچنا (سعمالا)بدخ نرضعناز بابا نمای
 یتندارفص بواوا كکوعع تز هکر وناوا قالتنللاهنآلوشا سعقاو روند هزوبنق شوت رب مه ابوتچ

 ۳ س لوشو هاطملا غفت زا مس امام سءقا نیرفلات اواقفلا یزلنایو |

3 
۱ 

۳ 



۷۰ 
 سست سس بیس بس حس تم

 هر )ریسک فا ( (س سر "دتشااذا عبارلا بابلانم اسرق دربلا سرق لاب , رد هنسانعم قلوادتشم قوغوص ددا
 (هبسارقلا)ردندارعش کرد یو ناهدننزو نرو باک (سارف)رونید هرلکننس هدرخ هدنزو حرز (سفرقناو)

 هدنسحاو بلخ هل سبک كنازو نیک كفاق داق (سروق)رونید هبمود نالوا دیدشو یریا هلع كناب و ىع كفاق

 كغنوشواو قشوغوص هدننزو لیعفت ,سدرفنلاو , هبیسک ترمه (سارقالا) ردهبارخ الاحردیعسا ایت
 لایچدراب هکر هدنسهبحات هار هدننزو بایت (سارفلآ ) هدرباذا هس قو دربلاهسرقا اب یاد نمایم

 تاکرج كيفات ساره ,فلا )ردبسلاوخو فارطا دارم ندیلآهکرید چرا شر دیا كرل هبت دین دوخا ردنا

 هلی رسک كفاق (ساط رقو) روند هدعاک هدتنزو مهرد [(سطرقلاو) هدننزورفعج (سطرقلاو) هلال
 هلوا ضا :یکه بنی ین بولوا دنلبالابو هلوا هايس یرازوک بولوا قآ هدایز یی نت هکږوښد هوډ تاکرا لوش

 ال طموروتید هتناشن قوا نالوا ندنابتحسو ندنیشبمو نوتسلوا هسرولوا تنش هنرهروند هغی اتقلطمو
 هکدوشید هب هبهب اد نالوا ربقدوس هلباهددشمیا( يسا ظرفلا )روناوآریبعت هول و هلبظ هکر دلته ید ەدناسشېن

 قوا هدشنزو هجرحد ( تسطرعلا) دیشاهضاپ طلاضال تناك اداذیناطزق با دلاف هیلوا ی جالا او طق ||
 قلوا كالههدننزو جرحت (سلطرعتا) ساطقلا باطااذا سطرقف یر لاق رد هنس اعف ق هرو ا هزاشذ

 ناب, (سوعرقلا) سوعرفل|) رد هب زفر هدنراددر درسصم ۰د)دشنزو رفعح (تنطرق) نلهاذا هاذا لدرا سطرقت لب نچ داما سام

 نوزلج ( سوقرفلا) روید هیمود كکرا ولک روا یکیا هدنننزو روبنز (نوعرفلاو) هد بازو نیودرق هلا هلم
 یک شن | هدنااضعب دو هیلوایرثا تاښنالبصا هذآ هکر ونید هضووا نالوا ظیلغو سلماو بلص یار ط لوش هدننزو

 زدهدلب رب هرزوا ,تارفرپن هلبرصقو ی دم كعلاو هلیربسکو یتتف كخاق (اتسیفرف) یدنلوا لک, هکر دېفدا رمو

 هب دق لوشو نونبدهیرویس "ناعخ یکذوب ندغاط هلب سنسنکوو یم كفاق (سیانرفلا) ردي رع باها تنامرک

 نوتیدهت رب كچە ونقوم دارلنوناخو کش معچنورب ندننا زه هک ایوک هلو! كلسکی رو ققلاق قرطرم هکروند
 هنلن اوا ك تماس هلی تف تفاق (سبنارقلا) ردنفدا لع هدینات ,یانعم هلبا سابق مدسننزو سنرملا

 | هدننزو سرخ ,(نمقب رمل )رولو یحدیرارپ :نایطمو مفت ك هروب رم یارعو رحصو هلوازا نیفوض ٹناخو یقزح

 شفا نوقف دریل یدوهدنزو نایب (ناسقرق)رداجسم هلعسا ثروبمط یاسبقرق نالوا یسینأب

 ]| اروغاحولد سوقرق هدنراقدرغات هکمگاوص:ینند یعسف قالغواو رد هبکح ندنوص یخ هرغاخ,یکی وک کلي
 ]| هل لا صف هاعدافا اكل سقرق لاعب ندهبساسنعم هم قمرغاح لرد ضوقرق یکی وکه دښښنزو هجرحد (فیضرقلا)

 ۱ هلچل هدنبرق,روسد هدم دوم (نیسحرف) "ندهدلن رب هدیسل نا ا هدتزو رقعچ (سمرف)سوقرق | ۱

 هکر وښو هاوان ها هدننرو ححدم (سنرقلا) هلو شلتسبب هکمرتوکهنیوراب وقندنرارپ کاش وراخ هکر وید

 لاهل لعدخ ناک ادا .سارفم فقس لاشردهبهروب يرلناوات كرا باتشحارولوا هدینتیهنایدرت

 ئچ هیدن, هراکن هيلا ادا: یناغوظ ی راکش هدشزو هچرح د( ةييرَفلا) روت لوا همدق همپ لوا ئن ۱

 ةا دا كوالا بابلانم ۵ "هثلمم لينک ا س لاقي ردونسابنعم قیردشارآ بوشود هندرآ كني هنسئر
 قاتار امال لعفت (سصعتآ]) مایا سانقوهل فی همو رد هتساضم نا قلی رے ا | ۴ ۹ ۲۰

 ۱ کر رولوا د نانلوارتبعت نادر قرد هروکه بش دس فیسور دشا, هط نره سنرقم فیسحراش

 کا لوهجلاء ءا لع سنرقو یزاتبلا سنرف لان ردهنسا نعمك و

 | نورخرخآرب قرهدزابق یتراپوت كنشاب شورخ هسنرفو ردم زال لعف هروک هست كفلوسما
 هر دد شی كنو الت ۹ CE TEE (سقلا) عزفو, نا دا كيدلا نننرف لات ری اھ و أ

 | كنا سملا) اهبلطیو اهعتنییا زاخإلا سفت نالف لاقب رد هنس انعم قمردشارآ بوشود هندرا یکی رک
 ۰ هنرلبسر كنسهضناط یراصن هلتهح و هلو ازيا تفرافماالصا ندنرلهود هکووتید هنچجاص هود لوس یتا

 | نكسر دقو هبیوسقیردصرولکسوسق ییچجرک ن زیسکرونید ید سپس رابقچ هوا شبنکب روند
 هدننابش ناوفنع ریل اد باغ مان کنم ا هقادیع نی نجلا دع ندنیمب تو هنسانععیفص روید هب وغارق ښقو

 | نیا لبال شه وه لا قی ردهنسانعم قمراتوا لوک, هود فو ید شلوانوتفم هب کیچ ماهم ال
 : مضومرهدتب ءام ق هباشپ رع ندربصم ضرا + سفو هقاساذالبالا س۶لاعی ندهنسانعمكمروپبراوطو هیعر

  بوسنم هورح قع رخ کی دی هن یلصا لوق لع ربا اروسکم اقا ض ءب و ر ةچندنآ هینیق بایت ردیدآ ۱

 تب ریو همش هد او لا هدیاتسدنچ as دیا لا دیا ناف

 هم سم



۳ 
3 

 8 TERT كلود ودوض هضوخ یخ ون مشاانطنزونو زا ردیا الغا ین یرااوسن
 ۱ توقارب هرجا یطوجتنالیاراونص هودا اهکر ونید هنیاسطلوش لوق یلبسدزلاج الیلق هد لب دیدابشت كلادو ینف

 | الو یاو مخو عمو دا دع صج ییوص یرابفس تترو بوپ رب هک یدییدقتنسهصوص ہلکا
 1 ست RESON (سدفلا) ۾ نم جیم یا سادق هورمش لای رونلوا یالطا هناشو فرش

 | هنوجفآ هدننزوزپم (سیدفلا) اردیارهطت هلکنا هکر دما تننساک هو هدنزرطهنماک ینرلکد بدر همننزوبتکم |
 ۱ قو لطنسلیاستدقلاب لسنغا یابی زونیدهاق نانو زییعت خارش و لس هد تنزولبج (سدقلا) روشد |

 ۲ 8 ۱ 3ةف : ۱ هی ییک لو هلن سك فللاد (سدایلا) ردفاضماک,!,نسبق رحم ردیدآ,هدلم رب هدن رقصج

 1 ۱ ۱ هدنا ارجو رد حراخ هکر دی زاکدید سدامالاس هکر دجرابشدیدآ هببجز ۶ ة كيل دن١ سس داقو همابنعم

 | تیربطح رد هب رقاب هد شب زق فوك( داس داغلا) ندید: هبص قرن هدنساطق تارهرهش |

 فالكل الو لغ ندرا ف یرلوشیکوبیبلسمازکالا دی بولوا فاس هزوجرب و روزه
 mer ZFT ب قللوا نیم جاج هلباراسعشبا یتتفاظن كنمروب رنضنرا هلبمالک
 | ندا ضف البط تاهد شم لادو كخاق ( سوتدقلا رولو! انعلابلقنارهاطهلغمالوا نیرع مارا ناسا

 SS | تو اپ ندضل اقف بويع اردن دنا فسح ءا كاران متم لع لج حب نالواهزبموهلاب ندصیاعن طاش |

 ۴ و توس و ا ا ا جو یوم سو
 : | ندد سودقوهلاعت روئده ۳ وا هلاوخ هی دزو هکر هم هادتنزو ازونض ,(شودفلا)
 رد انعدربپ هد بت سیری اس هک تی ساوه كلفاق مادی

 داستتعاو فتطوو رک نهلتارتعد نالوا [لادههنن:نادصت منو لرستو بويع یبیراببانچیهلا نییدقت

  rیی تیره سو سل یه ۰

۱ ۱ 
 از هدننزو ُتّدحم (س دق الب یدلوا فوصوم هلی سیدقت
 || دن دناوس اما هد زو ةنیهج (هسربق) رهطتاذا لچرلا س "دفن لاییقب دهن انعم قوا كاب لبس هدا
 بازغ سادق )دینهدلاو كفو نت جا ادبع ن للمس نارمل نب مارا, نر نج را دبع م لاتی ةبنیدق |

 ا ارد نن کل فوجب رانو ونضع (ضومیقلا)ز بناب و n رج هاو زو
 ی نام ئا نسوطدقانناملاس لوقت روسنید مهانلش اب ناشلا م ظعو عیبقیا سومدق تسخ |

 ولت روید هاو اب تالوا لوبیو یزیا یسهنج هلیاه (ذن (غنیومهقلا) یولک پماد ی ج روید همود
 كن زک ابا های تنزو نوا هلن تمت( نيوي قلا دي دم یا ةج يوم دف ةأ ضو

 اکیا هدرتش تدورتض یک PIPES هنسیکیا دوناۋا قالا هن زره تناافدزاو ۱
 | نران | نا هد دزو روفصع ( سودرف) ptr a جیسا سولا کک نانی روک سیب ارق ینج دونلوا
 ۲او درفلا نی ی منی ند نکس تافع انس ش مہ وچ ج ادزا سو درق ن مع نیم نن كلام
 ازافجللناف_یالبیم نزیتق یر می و قلم ده ام ی
 کوکو هوا هو هوش سدرق لانتپیدوننمانع» قاق کو یی هنینرب ۰ دیننزو چرخ د (ةسدر قلا
 دشا یا ةبيدرف هیف لقب ر دهنسانعم تبالصو تادشو ءاعداذا بلکلا ورج سدرق یایقیردهنس نم قم اچ
 هغو ولص دیدش ه:دیشنزو سرد (سرقلا) قدا هژاوردزپ هدورصب هيف بال د بیدا نالا و در :ابالنصو
 3 ی تا براشون یر دیش شا انها لوقترنید أ

 وانام lie لاغیرو دوا نالوا

 ےس

 8 1۱3۳ Earp روز یا كفاح فا اسب لاو

 ۱ موم عدقو درابیا نښی قو ا ابالا ین لات اک رو بید هیت درا ردوراة بص هروک
 دکوم ولو, دندهجاپ و لانه روند مم امام نالو ارپجت قنص سو زقو دق یا نسب رفو نیرات
 2 قرع و ھو اند قالو وق سا سالا ق لاقو ړج نج دوغ اص هيف لعوچط اذا نسو فك لاب هلی
 سیف دج د يااا دود کش تک فا بیج بیل دب عام هاش |

 دپواوا

 0 ۱ وج ك الکل« شنو كرمت هدبنع مالکو راد دنزوبلوهف کرد اعلام غيض دیم یتسانمف دان بم دوخال



 ا
۳۷۴ 

 هه.

 | قدالوو زود هرکذهتاکزو لندن ) ؛سیطنفلا]ردوخبًمندنوب ردرانف کو میشل سونفد بوم اات ئانو ناف
 ىا سط نف نیو ل اتش روند هب ی: یا لنوو قصب و روند هسکا نو می نالوا داذردام نعد ندانتهحم

 سبط انف ج روید هوار ناوبایو متصی یبوا بولوا "لوبیرلکلدو فنالا نصب زعلا!ذکو هتدالو لق نھ |
 فنالایج هزوطاعیم یا هنیطنفلا عینموه مهلوق هنو زونید ةنیورب كد روقو 2 رب زمخ هلناه تسطنماا ولا ۱

 تندرو هبقنسرولوا مټ هدنآ یرابدنزنصوتص هکر ورد هنضوج كنیکه دننزو ساطرق نات طفلا ||
 نوشد هغاسنج یراکدټتا مستنوص حهما هدنکو رونشاسط هلکناوص كح هجا هدنکرکو روسنید هپ هنجئامو | !

 یدنلواناس هدنسهدامفک هند ردیف( ساق) روند هب هرهعطع» رک ادب سیدنا م یھ :لظتفلا و ۱

 a اوا شعل وا تنو عج ب اک ؟یهنس| عج بتکهدنآ هکروت روند کمد عي هباکل وش هدنشنزویرب ز (سرپشلآ

 بتک لاح کرد حزاسش اسرهف هلل عجل اذا هباک سزهف لاشرابدلبا فی صت لعق هدنویو ردسّرحم تسرهف |
 عماج رد رد هتهورذخل تشزهفو ردفراسذتم هدهیلیصفتتادارفم نانو تس یلوصفو باوبا اوا یعيدلوا لمس «هرنلئاوا ۱

 سیَفلا) فاقلا ليم صف للاتعت هنوعب زج زدی لحرزب هدنزو سا (سنهفل )رد هننانعمءیتشال | ۱

 هلنتقف :(رسفلا) ئډلنا ثافوهداروانامط* تن مارح ما نالوا یسهجوز تنمهدابعو یسلاخ كنا رخ |

 ابی ناخن: لوقت ر وشد هنیزوک شنا قالرپ نیم هیهلعش نانلواذخا ندشنآممظع هلبرسک یخ (ساتدقلاو)]
 شنآ قالرپ ندشنآ .یظعو ندیقاجوا هنیتنزوسییج ((شیقلا) رانا مظعم نم سدتقنران هلعشیا انناتقمو ||
 لاعتفا (سابتقالا) زنش اهنمنخااذا یاثلا باسلام اسبق رانا عظم نم نسدق لاقب رد ەنساسنغم قالا یزوک ||
 علا سبتقا لاقب ردلمتسم هنس انعم كلبا لع هدافتساو سبق یخ سبتقالاب ردهتسسانعم سرق هدخنز# |
 ینهرهح (سواملا) رد هدلت رپ هدننس سقاس هلبا بزرع, نلبارط هدب رغم هدننزو رصان (نتباق شباع !«فانتماذا ۱

 (سویاقوبا) نوللا نا ةجولا ليها یا سوباقلجر لاسقن ونلوا قالسطا همنآرلد نیسزنغب و نلوبوخ |
 زدفرصنعرض هلبراتخهفردمو متر دی رخ نچ | شوو اکنیوبافو ر دیس اکران نات اتن ھن نالوا فا

 ابزودشلوآ یکم هلیعسا كنیجرومدر ندنس هلق مخ ذم ردغاطر هدننج هم کمکم هدنازو ریز ق ا)ا

 یدباعدوتسه هدنآ :دوسارهاریز یدیاززدا قالظا نیہا عا تط لؤ ا هدلاوایدیارول رم نذياان غلق داانا ۱

 لرز هلن سک لا /شتیق) ردن د لضالا» "ییاشسبق ندمزب و ردپدآ 7 نصب ندبلح لا عا سقولاو
 لاسفب ردهنسانفم این و لصا هلی رک فاق /نینقلا) زد مما ئاد تایدح مان ننرق نهافلع مدت |

 کر ونلوا قالطا هروغوب و هرغبآ لوش «دسننزو فتک سرقلاور هدشنزوریما(سیقلا)لتصالایا یتبقلا رک
 حالا عرس ىا لنبقو نسوق لف لانبودنماآ هزشنهران هننعمس هو ردیاهنک اب نید ییا |
 هک نامه کلا نلت كراج یس م کر هدننزو هرمتوقل * سیق بو ةوقلو اسبق تفداضقوفل ۷ لو |
 هننزو هاك( تساعلاو) هلطف (ساقلا) ولو بزتس هدف یراعاتقج تفت کود دیشب الو
 نلماطاو عبا الا تاینبلآ نم تتسابق نسوقو اسبق لععلا رق لاتر وهنا اوا ربا هبک ك با ۱

 ةمداریو هلعاااذا هسقا لاقي رادل تس مت انعم كمت رکوال .دمدارهن مسک كنهزمه سابق اینک اذا
 اودهنسانعم كلی !حنلط یس راب شفا 1 نوتا هنگرآ وانیقاطعااذا ەشىقا لایق ر دەنا ك قۇۋ یراپشنآ

 رانی ل زار هددت زورن نشفتق) واک هدادنس ان ل اما ینا کلتابلاعفا هلسیتلط داران تالف ننتقا لات ۱
 ندنالوا شعوطولتتن دارم هلوا شلوارهاظ یتهفشخ ناتللالبق کروند هعدآ لوش ةدشننزوف و

 رونید همدآرداسپب هدننزو طب الع هلا هلبمیاح نس ادقلا) قانا لبق هتفشح ودبت نموهو شسدقاوه لا |
 روئشد هنالسراو قلا "یسیا سحادق لجر لاقت روشن دیسک یوخدنو عاصنیا؛نتحادق لبر لاب لاتقب

 قلوا لاو رهط یار سدقو دقیق لاتفب ردنا کروٹ هکلکاپ هلنبتض /سدقلاو) هلی كفاق (یسدقلا ین |
 ردیدآ یظع ل بجرب هدنشهککوا ذج سدقو رهطاذا سا بالا ناسدق شلاق لاق رولوار دنظم هنسانعم
 که همت رولو! قالعطا ةعالسلا هیلع لیّبحو نوصخیهنلوا نطق ندنونذ نولهدنآر دینا سابق اتو

 هیات :زضفو تکو نارق نالوا راه طم یداسع نوفن قمی هلآ فق ندیه)ا قرط روتبد ید دل نو
 بارغا(سادقلا) رد نیل شد و دوشالا س دق هنت O AIA نوضعتدلوا زا |

 برعو رازدپاراوتسا نخ یزکا زوتعلواریمن + هزوق روند یش اخ هیزرظس بت ۱

 ۱ ۱ سس

| 

 ۰ نا طع هر زجزپ هدمورزګشزربقو هنسا شم سالا دوچا روید هنس وبا کپ ننمسف فا هنیننزو دفن |

۰۰ 

 ی



 : ؟

 .. | كا نلچ یب هطروع لوق یلعقنبرقچنب یزوای نالوا دنا بورق ی هطروم شوق هدتشزو سبح سقفلا
 || ردونسانعم كليا لتقو اهدنفاو ام فام جرخاواهر سك: ذا ل والا بابلا نم سقف هضبریاطا! سفف لاقیردهسانعم
 | هقواذازمالا نع هسقف لا قیر دهن اعم كمردنود کادوز ندشیاییهسکرو هتقاذناویطا سقف لاب
 || الضس ةرعشب هبنج اذا انالفسقفلاقب ردهنسانعم ماچ هی یعاشا بوتطندننا فصابندنح اصكزهسکر و

 بارغ /شاققلا) القینانهروطشب نا ذات ێا نایسقافتامه نابقی زد هنس انهم مٹ کچ یرغوط هیعاشا بوتط

 | نوپرق کر زنید هبه غن هب یماسنب خط! هدنننزو رونت (سوفغلا) ردیدآ تصر صوصخ هلصانم هدننزو
 | دزو لاعفنا (شاقفنالا)ربیلع لج ررپ هد بنزو ناز (سبمه)رذیدآ هدلبرب هدرصم (سوقاف) ردقج هلوا |
 | فو هداه قول شوق, دننزو بارح (نسا.فقلا) بلفنا ادا عشلاسقفنا لامر زجهنسانسفودهفرطر ||
 رفعج (سععف) .رولاق بولیصف هدنتلآ ب ولی رو هنیرزوا هدقدصاپاک شوق هکر ونید هجاغا هج رک نالوا |[
 | /یاج نل )ردیسابفو لرم لعوب و یدیا یردب لتعاچجربندنس هل بقدسا هکر دفب طنا ساهدننزو |[

 ` | فیلکتیب بود هزوکییتقو ماسعطكسانورونید هپ ولآ هجوقو روند هبلکو روشدهیسکص ی رح هدننزو رفعجهلا |
 | اع ةنسپ دنک ق دتینعیزاقدلوا سزسد هکر دیعما سر كتتعاجج نابېشونپاو رونی دهبیتوبوا ندیا تغ حرط
 | لس# یف نل اسا × هلغلو اسا هصحررب یخدوجما یسهقانو نوچما یسهجوزءرکصندک د ایا سم. ییهصح
 | نچ ةر غنم ءار جبر ىا ة سالف ةأرما لاش رونیدهوناخ نمسناو كچ وکی سپ رفص با ه( ةا )ردشلوا
 3| ) چپ حبق یا سالف لر لابقپ روند یسک اببزانو قلصتو نیکر چ هدنن زو ساطرق (سایتعلا)
 | لينوكس كمالو ىة ك ناف (سلملا) لفظقاذا لجنزلا سفت لاقي رد هنسانعمتلبا قلقواق لاط هدننزو جرحدت

 نالوا هدنزازعوپ رادو رولکسولفو سلفا یی یدیا لماس تمو وکسهدفلس رونیدهرقنمو لوپ هکر دمولعم
 || قيلت هلیزرانوین یدغاک« نالوا مونخهبا یر هما د هب زچ رابغ ذندیاادا تس هپ زج هدقلس هک روند هني رهسهیزج
 عضو هفرظرب یکنادزج دز مل وقبنابوچ الاحمک هپ نوعا ظفعت ند هبلا طو نوجا راضققا یدبا را ردیا
 | ارك كناف (سلفلا) رونند هبیجئاض لوب هدننزو ناک.( س القلا) را یشاط هدنرلن ویب راو لئاج ب ودیا
 دعا ندینآ سالا نوتید ةغلوا خجاتح هلوت بوب ی اه هلنبتعف (سلفلا) ردیدآ نصر صوصخ هنس هلق یط
 ,,شلق هکر دهنشانعم كف تیام تمدآرب لیبسک كەز مھ (سالعال] لیلا م دع یا سلا هرماراص لاق
 قوب لوپز هد کبد او هلحزبدوخاب قدلوا سولف یر هک ابوکر نوا بلسیسهزمهرونلواربعت قلوا
 | سیالات ثیحرانماذا اسولف هبهازب تراص ادم اکل امل قبب ملاذا فارصلا نسلقا لاشیدلوا لخت کید

 | ئا فل اة للف لاقب رد هشانعم كليا کح هنخیدلوا سلفم كمدآرب ضاق هدننزو لیعفت (سېلفنلا) سلف هعم |[
 | کند دلبر هن ینکالښلقو یف کلات (سپلفت)ردیدآ دلبر هدنچ هلبعتفكيم (سپلافم) هسالفاب مکحاذا
 | ا نیز نبر عنف مم ہن یک دناوا عف ,دنتفالج هنه ولا یر نا تاع نورو
 | لا هلو | یرلکنبیک ضر لب لوب هدنسهر بکر ونیدههنسن لوش هدننزو ظعم (سلعملا) ردنادابآ دلبر هتوا
 | ةدنزو لح درج (سوطلفلاو) هد: زو ساطرق ( شا طدفنا) سول کل هدلج ىلع ناك انا نوللا نسلم یش

 م مت اا
 ةببطلفل )رونی دانو نالوا یب لوق ىلع دنشابرکد نیلاق هدننزو روینز_سوطلفلاو هدننزولبدنز (سبطلفلاو) 1

 | لاسقب ردهنسانعم قلواناوبایو شبککی ور كمدآ هدنن زو جرح دت (سطلفتلا) روند هنوز كرب اخ هر سکت لاف
 | بولو| قتعم ذبع می نلوم یزدی هکر وئبد هعدآ ل وش هدننزو لدنمس(سةنافلا) عشنا اذا ناسسنالا فا سطلفت
 | بولواهیب زعیتهدلاو یر عمو هیراجیخدیراد ج یکیا بولوا فرع یر دامو ردب لوق یلعاوا هپ ع یس هدااو
 ۱ سفنلف وه لاسش راهلوا ندنسنجلوقیسدلاوویردب دوخای ردعا هکردهتقشب ندیکبل واو هپلوايردب
 | امعالکوا ناال ةت رع هاوان انتا هات دلو نابع هاوباوا ةع دمو یوم هولا نموه و
 سیل ا) : هدنل انوا رفعج رو د ند سقلف هکه تن رونشید هبنسک رت کو یدرو لی سقنښلفو لوم
 سیل ةرک لانفیف زوناوا لاستسا یر هلوا فص وو روید هب هع هرکه د بنژو ا: سب ردښشچ
 ةيصعملا دعب هسدنق هلام هکه تن اذعاذا لجرلاسدنف لاقي ندهتسانعم كلب هدنزو هجر خدا (ةنسدنفلا) يظل

 || ْوعن لوفترونیدهزةقافوارقف ندا راسک ان یمدآ یلاعت هلاناعمهلنیتعتف (سنغلا) یه اکر د هن انعم كنا ەپ وت
 لج زلاسقپ ردیژباو ن :یرزاملا هلادبعوبا ماها یدو رو شید هبیتوق (سونافلا) عقدلا رففلا يا ساغلا نم هلا |
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 هزالسرا ندوب هد-تنزو لمینت دبد سراب ندنتعاجپ هعیلس ونیو وند همدارداهب و زوا و زواو روند
 ۱ ةت نع “نس ردا لامس ود:هتسانعم قضوفیلا نور بول ادم ند هنتر هلب نی تسک کكنهزمه (سارفالا ۱ روند

 ۳۳ ذایارل" سرفا لا ز دهن تسانعم قمزداق هدروق قویقر ندب روس هلدلفف ناب وجو دیش هنم رنو هات اذا لام |

 لامتردسنانع »لب اضقربوادف هووناجیجتر نیس هت اد نوا صیلخت یتسضن هکر و هغ نم هاش یش ذل دخن ۱

 هجو لر هدبالغ اتو ق د یب هنسنربهدننزولعفت (سرفتلا)وهونجیو هسز غیا هل هکر تاذاهراسجندسالا لج را لسو قا ||
 فلیبو كابدنحو ردفا ندن و تسارفزظنو تا هیف. س رفت لاقى ارد هنس اتع كليا كارداهرزواتبصم |

 ندهشئاننعم قالوا هدننزو لاتعتفا (سارتفالا)سراف دن" ینانلایرا اذآ لجرلا س رفت لاقت زد هنس انعم قابا |
 ردهنسانعم ابا مظنتو تنشع هدنزوکی س زوما نوناخ نوتاخ هدننزو هجرحد (ةشنرغلا) هدا طصا اذا هسزقا لاقي

 شیشزف هو رد هب زف کا هدرصم هلبصق كناف (ضیسرف) اهن رومال اهرب دت نسخ یا هنالفدسرف نینجا لوقت ۱

 لوق یلعهشور كرب اخ هاب رسک ك اف (فسبط نفلاو) هلیعص كناف (تسوطرفلا) رازردیزیکلا نیس فار وی رغ عض لا ۱
 منه یا هبسبط زفلا منم وه لا هنمو هتساتنعم :هبنراروتد هنجوا|كنورت اهلیطم هسطرفو روتیدهشنازکد |
 قعازوا قس هسلط ره نازل * ندنزو هک رجد نخ رجد (تنسطرفلا )+ ردولتبضع و تبج تیاسغب نخی ةزولا

 نوتذ هب هند نصب رع ساقط (ساتطرفلا) ه هتسلط رف ماذا ریزبشبا طرف لاق ردوتسساتتعم ۱
 نکند ةيرقرب هدنساضق دادغب هدنننزو رفعج [نیطفادوشید جواها کف نالوا الغار اجر

 اپ هدننزو سانت (سافتنفلا افتتفلا)ردهب رفت هدرنصم هباه (هتطزف) ردن دارو! یتطرشلا ئرتقملا !لنضفلا قا

 ةا یب جلایا شامفوخ لاسقت قن وند دکر مك و رونلوا رببعت جک وشید هقدآ نال وا ق جا ەە

 E قوا نفع هدننزو قسبسنخ (نتشسقلا) یدآ تان هجا اردبتیاغب و ماهکیاسافسف ۳ |

 كري ندررخ نصوتصفناؤلا هاب مک هو ص كالا ی اسفیسغلا)رولک سیف يج روند همدآ فیعض |

 .ناولا کر دق هلواز کی دید نماج هنتون ردع اغ۱ اقا هدفت رعت او مرون دهن ىزا دلل ازاوتس | ەتنارار اۋ يذل ۋو |
 نویز اوت نزا ود یالابراقاتوق لو و كن اوج بولوا شوقن ها لوقت نوک وکو لوم ند نیاز وصوضق
 ۱ دودو اار او هدنزو هصفصف لرسکكزاف(سفسفل) رديتفل يو ر ضعيلادنعزوب زم ظقل

 ]| ردندآ لحنررت هدننزو برطق( نر طف )ر دہدآ وب وا نوکر صوص ع هرلب ر علی ر طق كغلاو یف درااف یسعنفلا ۱
 ۱ ۱ "روند ید تر طف یاره ینازهن اکو نادهدلنچر هدش رزق شبان ینا .ردفاض م اکا نسر طف رتن دیا نایب هدنب ب نب نقل مر ۱

 نتطفهدننزو ارگ( "هننطفلا)ودقح هلوا شاعر روند هتس ها د كنج اغآ نیر هاینوکس تن طو ی كاف( نیا سظف ۱

 رش یناوسن بزع هکر دیدآ قوب عونر و روتید هننسوب كاناویح- نالوا كاله قهیقلوا منوتودیدرفم كل |
 قزاهلوازو د سهیصق كنور هلنبتخف (نیطفلا) زا رذبا نوسفا كر هید هسصعل اوءادونلاافس طخل اهتنخ | هلکنآهدننیهض

 || تطف لایک یرانور برع یک دهن قوا مصب نعد یلک شو د یرغوط ءقرط یکی لوق ناص قا وانا وبا
 نانمسا نان هدننزو و هنطع (تشطفل )ههسنو ق هنا شر ماوا دفن وکو اطناذا ع بارلا بابلانم اسظف لحزلا ۱

 هدننزو سولج (سوطنلا) روث اسطف هد هدننوم روند همدا لنوو یصب ردتعص ندنآهدشزو رج! (یسطفالا

 روده کج لوه دزو نیکس (سیطفل) تاماذا یناملا بابل نماسوطفلح را! سطف لاقب ردونسانعم كلوا
 ا لوف یطعلا 43 رطلاوهو نشنتطفلاب دیدی دا دا نطق لا ردذوخ اند نآس طف یک یسک چی یرو مد

 | هلو روند ید هشطنق هک غن روند هننورپ لرز هدننزو هلک (ةسبيطفلا) ردها رىدوخايهبمور تغلوب

 أ یجتریو روند هنغادود كلبفو كنهودو لناتسناو روتبد هنس هروج زا دا ارادا هلن وږ ناوچ كرز خا لوق لع
 ]| هننزوب یزوش ظا ظف نفد كل وقزوس ةئ زو ك ىدا ار هلدنوکس كناطو نحف ك ناق (نیلطعلا )دونیدهن :ور روناح

 ههو قاهلافاذا قالا تالا نما نفت مكل ابن الف نطق لاغر وذو خم امندینآیالیتعف کداننانجمقخروا

 || یاتنحم هلن نطق (سطفتلا) هضارغ اذا دید دانا سطق لاقب ردمنسانعم یقلیضب لر ےکچ رۇم و
 *هنشاب رک و هس انام هیحن زوتید هلالب ها هلم هم نیع,(شوعا کل[ )مینطف يع ة لکل اهن طف لاقب ب ردفدا هدل وا

 | هدنامع افل طعورونشرد هغادر نانلوا ربع قانو رود هش غاطو ردهنسانعه دیهادوتفآو زونی ۱

 1 هلکروشد هئدنرف رخ تا هلن اه ( ةتسوعاتلا) ردیدآ نوت وار نصوصضحهولن رعو زون دهب ادرد ولرفنومدق

 : ̀ | سقنآلافت زد هنوز ی هنگ د دزو اما (سا-ع)زعهسرک تن ار دنر خا ناک
 | تاماذا نتا ا تاللا قم اسوعف لح ]ا سقف لاش رد هنسا نعم ثالوا هدننزو :سنولخ (سومْعلا) حرقنااذا + ملا
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 ۱ تور ناف ندهینایربس دوخان ندهمورلوق نع ر ذهب زعوو هلیلت ون تنح رولوا ث ثنوم ارنا ۱

 اب ورق سو د زفة علقو زدیدآ وصزب هدندروب مفون هدش رقةفوکو ردیمهارا زره ډن دروب ول عو ریبهدنن رق

 | ارفلا)ردشلیا هحاسم یخدهدنوب فلوم رود ةماعطا نالوا ناّورقورشک هدننزوروفصع (سودرفلا)ردهعلقرب

 | ةر مدنب رقبلحو ردفاضماکآ سیدارفلابابندتشمدباونهکر دیعما عضومر هدنب رققشمد ردیعج كسودرف
 1 یار وتید خدا نالوا یر یرلکک ه دننزو طباع (سدارفلا)رذیدآ كعضو ورا هدننیپ "ییط هلق مضاح هبا قاسخ

 | جاویا سدرفهردنص لاقبهنمو ردهنښاتهم تمموو ههر هدننزو برد سدزف) ماعلا ضیا سادرف لر
 |[ هسدرفلاقبودهسانمقلاچمهر ب واق مدار هسد رفو رند ذ رذذوخ ًامندانعم و زالو! بهاد هنسرع كسودرف

 درف لافردهنسانعمقدردلوط بوصب یصعص 2 ىس هلو ەم هره و قو تیسولاوحو ضرالاهب برضو هعرصاذا
 | ENE لوق ییعردلماش هنغارسقو هنکرا روشد هلآ هلنبتخف (سرفلا) انکم اهاشحادا لا

 |36 فلز ازار هرکی دکب ردق دنامتو دبا تر دابوو عورش ندر هشیارب هسک یکی اراب ر هورولک سو رفو سا رفا ییج هلباه ||
 زرو ارض هدنسادتبا كصوصخ یراکدل را را دتا هبیشنوب و یک یراتآ شرابیعب رب دناهریسرفک امه

 ]| هنناشعمراوس زونیدهیولنآ (سراغلا)رولواقب اهدتناهنیسیربهلاسجال نعي ردنا هیلا نادمناسهتملا تنا ۱

 || ردسراوف قرهلوا داشیعمج ردکعد سر ف نچجاص هکر دهنسأ کو سانونالو و سرفبک, اریااسرافتنارلوم وقت
 ]| صونصخنالوا سرف بک آر نامه عی ر دلم هتم هرزوا موع سرافورولو یعج تن هلعافلعاوفهدلقاع رکن ماریز

FS!دفاخین لک عولغب لع سرافّرم لاقیف رونلوا لابعتساهدنعومج آر انالوارفاح یذ اسورطاق  |[ 
 . سراوفو وونلوا قالطا هنالسرا سرافو رابدلبا صیصخ هنا زا راضعب و زولوا هوژوابیلغتو سبد

 زهلوا وا تشنه ندنآ کر دیهسا كن هدلاوهبو تانسراردب هن هکر دیبقل كن هلیقوو ردیمما نادابآ ۶ هرب نج رهدن

 | تکان رفیع رل دابا نقلت هزابدننکی قلوبا هدنرلنبولب رب ریآ سان طاللخا|ندنس لبق بلغت هکلب

 ۱ هس از زونلوا قالطا هنالسرا یک سراف ٥ فتنو دا لش (سارغلاو) « دننزوزوبص (سورفلا)ر دندرلنآ

 کم کارو یخ كن /سرفلا) زدذوخ ام ندا سرف روشد هراکش یکدلىا دیص يانالسرا هدننزو هنیقس

 قداذا قلا بالا نم اسرف هتي رفدسالاسرف لا قند هنسا نعم كلتا دزخ بوز ن دک وا ع طق ینویب

 | کی لتقو لیتفرولک ی یمرف یھج هلیتقیا هسیرفوهلافیرونید هلوتقم هدننزو ربما /سیرفلا) یعراذا

 ۱ لعسر ندنا مص او ر دبس هبنکتنالسراو ردیسهبنک !رعاشمانقدزرف هدننزو تاک (سارفوا ارفوبا) ندندنیعباتهبلعتن

 | لار مسره ردنا ءالما طعم نعي اشنکمور ث دحر لصالا وك ینادمهلا ی 2 ؛ نب سارفو رادبس هبنکب هک

 ۱ شرع ) ز زدن زرعه رعم یم سراب کرد حرم روند هنب هک لوا نعي هککامردالب لوفلع ةنلها سرف هلب سسک

 عونرب هدننزو ب ۳ سارف ندنابن یرلکدید قور دوخأب ناخ دوخا ضافصق لوق لع ردیدآ تابن عونرب

 ۱ نازنین ند س رفت 0 دننزو هک( تسارفلا)ندلکد ازت یرلکدندزب رهشو ورولوا | قتنارقكت هکردامرخ

 ازت هام نمولا ٌهسارف اوت ۱ تیدطا هنو حراشلالاق روید مول وا ببصم هازهدنارظت تقد هدک ارداونظو

 | لاوحا نول عيف نالوا تولققلاعد هللا هعقوبام وهو هيلع ې دلما ذه رهاظ لدامامهدح انیینمع لاق هللازو ثب ۱

 قالخالاو قلل او براعقلاو لئالدلاب € ون نالو سدللساو ننغلاذباصاو تاماركسلا نم جوني سانلا ضقب |
 كليب هلباهددشم یاب( ةیسورفلاو) هدنزو هعوعاتسورفلاو) هدنن زو همارک(دسارفلا) سانلالاوحاهب فررعیف

 هو رفو ةسورفو ةشارف لجرا سرفلاس رد هتساسشعم مقلوارهاموقذاح هدلاوح | صوص هنس تآو هدننف

 هلراوط هکر ودهن هنشلنوسک هود هدننزو حرز (نسر ر لا9 اسهرفاولینخا وکر قنحاذا ساخ ابانلازف

 یسا هک یوکرونید هنسهدرکر سلراناقهد هدننزو ساطرُق (سانرفلآ )ردە د از ىو ردشنومو و ردهدنزب یغنزط

 هنالسرا اور واک هسارف عجب یک برسم بار ی دو لب تار الف بر صو یک یی یرلیکبیو و

 زود

 ۱ | هل رمسک ناف (سزذلا) یدنساوا قالطا نوصکب نلباقدیبهقرآ بواوا ضراع هرهقزآ کر در هنوکر رهدنزو هز

 1 أ
۱ 
۰ 

 |[ هةبي هل (ناسرف) ئدفلوا نایب ةدنس ة5 امرج (سرفآآ ةع رادو هلو قالطا اتسوق هن هدا تهد

 ۱ ۱ مرد سرفو هاذا هةسرقلاقب یدشنلوا لاسعتسا هدکسنا لتفاقلطمەلبا ریبن ۱

 | لحرا سرفلاصقت رد هتسسانعم قلوا ردیالک | امرخ یرلکدید ساف اٌعادسرفو زدندآهدلب رب دوخ اب عضومرب

 1 | اشزفراج [سرفلاقی رد هنساذعمقمالنوا تابن یرلکدید شرفیمسقراوطو سارا لک, )عماداذا عب هال بابلانم

 0 نسب رقو روشد رینح هدیسراف کرولښس هردقلح ندجاغآ نالوا هدنراجوا رل شو رشو كراسبائنەلوقمنالوقو



 سک
«۹ 

 | رق هدنل وب ه رزان دیک وله ربق كصخع لار خا نالوا نلیلد كتمهرباندیادورو هلدصق مده ۱

 نالوا تیسخ هلکنو نوک رونید هص عش نالوا یرجو :ثیبخ هد ښنزو سا۶ ,(سلملا) ناردیا زانسکنس

 ندنرغوب كنهود شیرسا هد زو ساسطرق (سالملار *یرچ ثببخ یا سلم بئذ لاش رونلتفص يروق
 هبنبرو باتس (نباوقناژ هةم ىا سالع هقشعش لاشه روتند هننالوایربا یکه غوق كفجراغدلرق ناشج |

 | سوغلا) ملل ةع ره هبقیا ساوغ موب لاسقب روید هنوک ییدنلوا تراغویسو مزهنم ند نشد د درک ۱
 ناک اذا سون .اشا لاق روشید هنجاغاامرخ هدرخ شغلوا حالصاو :ربمت بولبربق یرانکب هدشنزو مظعم
 توخ یک ىس لاس عن لات یماف هک روند هرملدلوش هلنوکیب ناو ضف كته ینایسعل) یابسغل) هءالسونق بنشدق

 || تاتکی هل (ةاسبغلاو)[ناسبفلا) هتماق نسح ف نصف هناك ل يج ىا نت اسبغوه لاسقب هلوا لدتعمو نوززومو
 فنصو هتغلو هت دخول وای هناسبغو باسشنا نآسلغقءلعف لاترد مانه نتوارطوتدح هکر وتید هوا |
 زفاووقوجن نالوا هدهدوک هدیشنزو سیل" (سبغلا) هبرنضنمیا ناس سم سلتا لاقیردهینانهنوکو ||
 سالا فال س صف لات هنوعب نت تان هفاو ةشيا یا سېخ م لای روند هتاهزنووت قرتلوا |
 ما ملا سأفو رولک سوّوفو سوفا ىج زاراربق نوظوا دو نیدهیهلاب هکر دفورعم هلدنوکس كن هزه و :یخفات ناف |
 هکک هک رموب نالوا فّرشم هرزواافق هدنسهسک كشاب سأر لا سًفو رونلوا ربیعت : ینامطک هک یتسهلابنایوا | |
 لب طناب اهّشاذا ثااثلا تاشلا نمراس اق دشت ا سأف لايق هناا قمرا ژولواردضم سافو زونلوا:قالطا |
 قفَقوطاب قمروا هک زو نم یکیدید سأف هدنسهسک | كشاب و سأفلب هبرضاذا هس اف لاقیجهتنانعم قشزوآ |
 1 شب “جدیه ,سأقو هلک انا ماعطنا سأف لاقب ر دهنسانعم ك ماعطو هضآر سأق ايما داد اف لاقبنههتسانفم |

 كلبا عظحتوربک لینوکس كيجو یف كناف (سععلا )دکور یس هرب هل تبعتسا تیک کر دندآ قوزعم |
 ةرهقاذا هس لای ردهنسانعمكلبارهقو یظعتو رب مکناذا لوالابابلا نمااسعف لجان: لاق ردهنماشعم |

 !رمشالانوکیالو ال لغو عدتااذا لحرا نیت لاش ردهنسانعم كا عاربخا قوسمان ده رکو نشر 2 2اف

 لزنمه ره ساجفالا) مظعتوریکتاذا هيلع سوغ لاقي ردهنساتنعم عظ ءتو رک یخدوب هدنن زو لعفت شنل
 یا( سل ا لطابلابرتفا اذا لحن سعفا كلاس ردهنسانعم للباراعفا هلا هنسن نععبو هدهوهیب هلبرمس 1

 بباسلانم 1# يلا شب لاقت ر ردهنسانعم قلا ۾ هلبازغا اب هلآ لد نهنسن نالواهدلا هدبشزوس . دارا همه ۱

 هدلانوما ق دریا یراقسلف كندپرا یرلکدند یسیرآرممغییو هریغو ءاسلا نم هقواهناسلپ هدب نمهدخا ادا. تلاثلا اإ

 هدو رطدت (رسفعتآا),هاسعلانغ علقت یتح هکلداذا تلسلا سف لاق ردهتسا نعم قعردشوغوا
 تولکنعا دیواعشد دکحروا هلی کناف (سدنلا)رتکناذا هیشمق ق نیغ لاقن ردهنسانعم كم روپ قزةنلاتط

 نوتند هاها“ نابلوا مولعم یییدلوا بوسنمهبهز هدننزو ی رع ( یبسغلا)هدنتزو هدرقرولک هسدفیجب هتساتعم

 E ق اص هدناب وفلوم هکر د حراش بسنا !ذامیلا فرعبالناک ادا :یسفلا نالفلافی

 یس یا لا یرداالولاق ید قلا یرعدالحد ءاصاطاتأر موح سهی : هزاادتاردشلبا قم تد قارهلواهدام |

 یه سوسن نکسل مدروکر ّوتجرب فورعم هلک د یسدق هدلح مانءاصلخ یعب یدیشطا لفن هلیترابع بلا

 دامه كنعد لؤ دیا نف یکن هلحر یتسهلکلحد نالوا هدهروب نم تراب ین اغص یدل وا مولعم سده حلوا

 تدا عزا ناتسیل ودشلباتبث هرزوا موق حهجوو نخا هبا لیلح ر طن یخدفلوم د ید لبا فی رحم هیهضوصخت

 نا وعتسا كن هنیفسیبها عیب یرل یر رفاسماب ردهدنتخاصملهاهدشزو ردبح («سدیعلا) ردعیاطم هحراشرت رعت

 ناق لب رشک كهم هزم (سادفالا )ردقج هلو اییافوص ناسلواریبعد هنحام هکروسنید دتر ا یرلکدلیا

 لادن (نک زو دفلا )یک انعلا ایف راضاذا لنج زا ض دفا لا رد هتسا تعم نلکرواو نعش واراکت روا ۱
 زدیعسا یدخ !زهاسش من ییلغتلاتوغ نتایغفورفم هلنبقل لطخ او رونید هعدآ زواب و هنالسرا زو اب ب هدتزو

 تمان ٹاناب عانا هدنآ بودی تاناسبت ساجره هکر وند هبیداولوش هل سم كل ادو یرسسک ناف (نودزفلا)

 ردتش هدشناونع قل ادددوالانم ةدهواس تاهما ها رذطفاسب یظفل نم یری چچ هدارون هلوارولوا

 عوج كناوسو رای نالوا تبان هدراناتسب روش هبدان و هناننبلوش ںاودرفو هتوا معارف
 نابتسیلاوتا ناب ور تب ىلا ةيدوالا نم سودرفلا لؤ ا لاق لوا یخدیراذعصآ مزواهدناو تو اوامماج
 ۱ هلکلنا تن هلی زط لصو یمن هرقف فلوم هکرید حرابش مركلا هيف توكي نیناسلا ى تكا لکیک

 | ودرکذم سودرفو زردباقالسطا سودرف هدهنغابمزوا نصااضو هاتسب نانلوارکدراب رعاریزردشابا شیوشن
 تم تست

 سم مس



 ۱ دنینضقیزاعضن لاقب ردهنسانعم مر و قرهنلاصو بضغتاذآهل سز طغت لاقي ردهنسانعم كلا اد ب قیلخراد | ۱
 | | كلاسماو لخو قیر طلافسعتاذانالف سرطغتن لاصن نود هنس اتتع تفکر نسب نهلو ا نطتاذا

 | رد ەتىمانەپ قمر لالو هلنوکس تن طو یف ك نيغ نم طفلا ]لك اذا جا سر عملا
 لاشبرولومزالو ی دعتمهلغلواهنسانعم قلاط هیوصو هسغاذا یننلاباسبلا نم ایمطغالا  هیبطغ لاقب
 هب نینطتع لا همت نیه هک دن .هينلاهب تبهذیا م للا و تسطع برعلا لوقتهنمو ننمعنااذآ ءال اف سط
 لاپ زدنا شهم كال زغآ بولیکا وص ښا یدنلوآ ناب هداروا یس هدام مو ززد درجا
 | دو لقب نیلد ویل اص بؤلاط دکناهمو تارطخو بورخ «دننزو روبض (یوطغلا ۱ عرکاذا ءانالاف س طغ
 س

 ae جد

 9 هر لا طهیوص ینرن یرهسک ی باو . لفاغتاذآ لجرا نطاغت لاقب. ر روتسوکی لنغلاط
 ۱ هرم كم, سط او دو رسک نون (سطینغل او) هلبعف كونو: یرتسکكي» (نسبطنغلا) لقانا
 ۱ او یتیردن عمو و ردنا تذج یرومد هصاخ دالاي هکر وتید هشابط ی لکدیدسطانقم ةلفب رخت
 ۱ اخ یاشار ود تنو ندا هدننرو ساع (يلطغلا) زدکمډ شاطیجاف زومد سنطانغم هدینانو

 | بهذ لانیق ندقج هلوایخاوک ارق حابص هکر وتیدهفلوکارف نالواهدنربخآ ادم هلن (نناغل)دولوا کم |
 نده اسرعم کرکه غاوک ارف نالوا هدنرخآ كهك لب رتسک تانهزمه هزینه (سالخالا) لیللارخآهلظا لغلاف |

 | رد هات قمر او هب وص بو دیک دنر خآ زهضمک هدننزولیعفت ۲ سبلغتلا۱ سلغلاقاولخداذا قلا سلغا لاق |
 | ردآهنسانعم قعوطشیار هدروکذ م تقوا فلطم لغت هکر ید حراش . سلغباودروو اوراساذا اوسلغ لاق
 | دشا یک تو بیجت الرس ك هد شم مالو هلنبتع_(سلغت) ردندنمالعا كنجراچ هدننزو ریما (سیلغلا]

 | قدمن كيببق ندوولزم یاسنعم هلغلوا هدنفاوک آق حانبص نقاب لصالا فروناو|قالطا هیمیها درکنو
 ثیالشسلغلا ةرکمتبهادقیا ساغتىداو ق مقو لاق نوجا لعفنزووتیلگردفرصنمربغو و یدنلوا
 | لاقت ردهنسا بعم قمردلاط هت وص هدننزو نسیم ا) ردیفوکهت ندر :شلغلآنهرابح :ندنداسا هدننزو

 هدشنژوروص.(سوبعاا) باغاذا ملا سعات ردهنتانعمقمنا زدلنو" هلقما ذایتانلا کاملا نما ءال ا یف هلبع
 نان؛دغب ههاک ی حاص یدلوافصو هنیعنالواهرب قحا نو رقم ه هدصقلر هل هلتسانم و روند هش ی ج ردلاط

 | حیاشلالاق ریو هني نالی نالوا نوعا لاطباو مطق یتقوفحكریغ لوف لع نوی درد لاط همه
 رغ لاما مظتنتلاو زا فال ناهنح اتص سنت یلا مو مقالب رابدلارذت سوم نیما ثید دمو |

 قالطا ةد شرفا یجدلاطهتحو تنش لیوغو ةفالسخ الآن اماما پیج اط دنعتب یلاةبذاکلا یهو
 ۱ هیهقان ناسیلواوللب یکن هبکردق قم دزا تنور | ىشەروغوطو دفا ى سماغ دیدش یا سومترمآ لاش رونلوا

 | نابتشیال ناکا سوغ دان لاب ,نونهکیلبا منکهدنتطب یدلو دوخاب نوعغید ردل اط هبههشرونلوا قالطا
 Fein هاتښنشاو كشولد ردیمشع روق هتنخو شاوا یمهاسبتبوب زآ یکیلباو لج

 | تواوادلو هجرك ننطب کد رونلوا قاللطا هیاهغانلوشو دیش مایا اه كشب تناکاذا سوم هقانلاع
 ۱ سوت هقان,لافب» ندریاغم هلوا یابنعموب ور هیلواوللب یکسلءبکهلفلوامرذلاق غرب وق هرزوا قلواقمالع ن نکل
 ةف یا سوم نهط لا قب رولو! فصو هیهنعط نیلشبا هو ناو. نینیف لوشتال یهو دلو اسهنطبف ناکاذا
 | هم ظنو زی یا نسب ٹال لانغب رونی هوا هزات نالو ارو مم هدنچما قلتوا یروق هدنننزو ریما (شمل)
 ۱ | قىبغ ىش لاب زونلواقالطا هب هتسن شمال وا فورم سالا دنفو ج رخ هرهاظزونهو رونلوا قالطا هتلظو
 افلطمو رونلواقالطاهکووبو هغلزاسقیصو هن امرواو سېع ةدیصق هنمو دعب فرعب لو ساالر مظی مناک اذا
 تانابنو تاو ربسو هلو ارونلوافتخ او لوخ د هنا هکروناوا قال قالطا هنساوفمقا زا سو قلتواو قلجاغآروکوقیص
 هکر هدهفابسلع یوخا زوقط هلدلعد هدو رف ز ( ؛لسهلآ)ووتاوا قالطا هنفرخوص جوک نالقا هدنعلارا

 ةسلعل | یداو ندقوعمهدنرانب سیما مو هلفلوا یرهعقوزب هوا رع ردراورصق هبارخربهدنآ هکر ديما
 یسنج عچ روند هنشوقوص نانلوارییعت قاتەر هل دیش لیمو یخ كنيخا هسامعلا) ردیداووهدننزو هنیهج

 س

 aa ل 2ة ق

 3 یتیم هرم لفطن یو لفات بوس :تیورطاو تازبعلایف مادیت یا سوطعلجر لاش

 ` ] لاحتفا (لمامعالا)هللفا ذا كر ثلا مغ لاق ندقنسانعع قملازآ نرش هدننزولیمغت منسیعتلا) ردسایغ
 اال اهدیتسغاذا ةأرلا تسقغا لات ردهنساسنعم قلغنق ى البف سری وصتو شن ىلا نون اهن هدننزو

 ناک کندو هبل زل وب شاتسط,«یزاو ث دن ) نيله اؤ هدنزو ماج نسل 8 وصد ر نانا ود

$ 



  ۳ Eنیکو کمان ید اهن خلوق 1 ادیت هدروق یشانندنرامتاو ود عز زوا ازز نان 1

 قیخابضو ردنفاوا بشت هدزوق هلته ومنو أاقخ  OE TYمدن ساخ (قسنخلا):
 للا ینیغ لاقب رو مان« اوا یلدفت میخکاهدننزو راز خلا سالا مألاو) هدجنزو از ج اساس غالاو ||

 || ناو ندیم یر دل اذآ اساسیسیعا سابغاواساسغا سغاو لّوالابالانماسلق ۱
 [| نادو کز دیدآ هدلبهدپ رهم هاب بالذو عفو یم زيه (یتساذع |! ندیس بکن اات تنا هلبعغ زی
 دما نازک نخ ین وتو هایی تی لو |

 ۳ ةنادقشیملکیذ هکر ول وا هندنانعم سو رغم یس ر خو ضرال ای هتئااذا یاقلا باللا نم اس رغ سجل !سرغ لابقپ

 نقر هددندف سوغ بدنی برخوح لاق هنو هلک ك نيغ نولکسارفو سارغا یہود
 | هنسا نویغنم سرغ ثيذخ ا ةنموا یدنسلوا لسخ هلي وص ,ن مالسلاو ةولصلا هيلع ملام رتف زد
 ) ؛سارغالا۱ ژدیدآ ا: یرداوزپ ةدنبرق دید شرغلا یداو) لپ د روبنتاتما .منبّرسیریلقججا هناوا لغ اھا

 | هی رسک بغ رشا ) سوق نمم چا زغا لقب دهن کید جاق ری دوبار یسک هزم |
 هود هکر ولد هکیښرد ېکراز هتغوب لوشلوق یعنی هینسن نخ هدنزرط كوم ناقچ هچ هلي هدندولو ولو |
 | ترغو رولکسارغا یعجروآوا كاله بولکوب بنی از لا هادی رک رج شل راض دز وب دق د قوطی شیروان |

 نیا دفا لک نبع (یشآر روید هنت هپ هاذ ك مد نالو انت لن فه دزو باصس (سارغ ارزونی هبیخرافمرق
 ]| قانفشراق سو رخلا) زوئید امنو ف شملکیدو فسارف تقو یا ننازغلا نمزاذهلاسق رونو هیتقو ا
 | نا دفامرخ نالوا شتتزونه د زو هلیفلب سي غلا ) ط الخان یا ةسوعز مو ةسو خم ق مھل اقي ردهسانعم |
 | زونیهنویف شيد هدننزورما سز غلا زر دق هنت وظ ب وشکپ هدنرب ی فارع یادو مو
 : سل وب صو های زاهد هی( ۶۱ ردندنالکی ی چ ؛رغاچ نوا نعاص ینوبق سیار چ نیرو
 ايالا میخ هال فیس" لاغب رد ننمانههلمنک بؤزارغواهتالسجقود البر فام هد: یعنی

 [| هیططا هستی سن یمنی ی
RAKE EEE EEE 9قلا  | 

 اقر ەپ

 | PETE چاس نا میس یمن تن مورا
 بوو توش دما اا اوش زوج یوی هر هرونید د هنیدلکوت یوم

 او و الی دین امد یی یوم هو اولیدوب نیش ۱

 ناب نا امر ۲ ذا قوا pie مود هدندنزو لر یا ن
 || ثاببع رک دیناکروئید«هلامرخ شوا ہابتو دسافو نمای هباصااذا سوسفمریهپ نانشنرونبد ندا ۱

 زا زدیدا .داوضرب هد شنبه زا عنز هدنفوب ,دندرانآنآ اع لولم ردیمسا كني رد واناک |

 كاني سل یدفلوا میس نیلا شون بولوا ماهان ابغ تچاجبتنیب شونو قو زول و غ لوا نفس
 لافاکر دمو ترم قربهاو فصو هفیعض ےئل هدناسهبم سو هدیناسا روید هیمک نالوا متو تفاوض واتبع
 مظعف (سشسخمل او هدشزو نسبسخ ( سجسفلا مثلا فيعضلاوهو ساسغا موق نمتسغعناالف ساسالا ق
 | دساف يا سلضمو ینوسهمو سین بظر لاق رون هی امزخ هز ات نوا ابتو باقی بولم هبشتزو
 اردنا یرلکنیچ ویکی اغرق کز با ورک دو خا تایبنز هدا نه صف نانهمچه ناضو كنيغ ؛1سضفلا)
 نسراطف یعمچ نولبتند هصشرکتمواربحتمو اظ هدسننزو نیرفع (یی طفل هدنزو جربذ سرما ۱

 بز بیل دوجخ هد یزو هجوح دن( ارال )یک ن اظ یا س یلطغو نرطغوه لاپشرولک 4 ن اطعو

 هو لازم یا انا او "بغض ادیب یا بر ظخپنالخ لاشن ندمنسانعم تل رادو
 . || 2 نل لونغ تنم جاوا غا دوو نارقالا نل لواط یا مردہ شیوخ لاغير دهن ادب لیا |

 : ادن عبور بیان هسازطنج لاین باقی ناجی ۱



u 

 1 | رولواقالطا هککرا شمالا له اتبولاق نکراابت ادردکر شفصو سناعو هلیعملنیع رولک سونعو هدننزو |
 ۲ ۱ نسانمل)زدهسناع یتوم زونیدهپمود كکرا نالوا مات یساضعاو مادناو زوم« سناعو ردلیلقوب هروک هثنایب كحراش
 ]| هلبتفف (سنعلا)غآلایا نفانعلا یار ظنا بنار لاقت رونیدهیمنیبآ سانعو یدنلوارکد,هکر دردصم هدننزو باک
 -  هعاس 2 سانلا فر ظنبیا عبا الا بابلا نم اقنع سنمی وه لاقی رد هنمسانعغم قم هیةنییآ تعاسره
 ]| نرو لج زجراش ردیدآ قلفوف: فورعمرپ هدننزو ربصق (سیذع)ردیلع كلج ررهدننزو دا دش (س سانع)
 ` | باشبشعا (سانبنعالا)ردندارغش هکر دناهلس نبا ہدننزو لضفا .(یضنعالا) ریشمی بپ وصن ینلوا لمرو هنطخت
 ۱ بنت سنونعا لاپ ردنا شم قلوا ناوارفو لی وط یرلمت ابصو یراقاعص كنغر وق كنهفان هدننزو
 0 ۱ ۱ ع لحر لای روند هرودونالوا هامورفو ی هدنزو رب نس /سهنعلا) لاطو هبله ھ رفوا ادا هقانلا

 1 | ثببخم ادای سقنعوه لاقب روند هیسکنآسفویهادو ث تببجيل تو E هدننزورفعج هلفاق, (سعنلا)ریصق

 ` || بوزکه هک, ناف (ناسوعلاو) هلنوکس واوو یك نیە سوم زیان هو رس (شکه)

 ق | پۈشلاچەدناپ هراداییلابع مدآرب و لپللاب ف اطاذااناسوعواس وع سو عی لج را ساع لاعب رد هن سا بنعم قمل وط

 ۱ هلایع ساع لاری تپ اھ قمز دن مقفنیلایمو ح حدکو مهلع "دکاذا هلایعیلع ساع لاقب ردهنسانعم كمکچكما
 زوک ب وروکه چوخ تودا دیعتیبک یکرکدنلامهسکرپ هدننزو هپاک هسابعو سوعو مهتقاذا

: 

 ۱ )یی ایلام لایزکییلطهبط هک یبسق دزوفوهیلع مایا نیحا اذاهسایصواسوعهلام ساع

 | هروک تن لحراش 7 یموع شیک هلاقبو ردیدآ نوبقسنجرب هلی تانیع (سوعلا) لیللابهلک ًاباثشبلطاذا
 لات رهام قلو تاک یر را رلدروآ ن کردیا ےلکنو لک او لحض هلنہتحتف سوعلا ردینالوا ضایب كییرایوت
 ۱ | سوع هدننزو را (سوعالا هرغو :لیعضلا دنع هافدش لخد ناکاذا عبارلا بالا زما موا لج را سوع

 ۱ لقیص روند همدآ نرو الج ەت هلوعم هنییآ و ن شوعاویک ء ارج ږونید ءاسوع هد ومردتفبص ندروکذم
 ۱ لنیعاءااوعا] یشلافاصو اذکو لةبص یا سوعاوه ل قب ۳ رونیدهغدآ نالواردبا قصو ك,یبهنسنرب وهنسانعم
 ۱ | رونید هتبرش كچ هجا هدتزو همام ( دساوعلا) رونید هنس هکه صااخ لنکح وناغروضواهدننزو ءاک ار هلیعف

 | ریدر دلتاق مسو بر هنسا نعم لا ءامرونید هننسپنم لروغوپ هدننزوشیل (سپعلا) نوسلوا یراسودوس
 | كنيع سا اهسضادا اسعنسیعد ةبقانلا لععلا ساع لا هنسانعم قم هنهقان روغوب رولوا ردصمسیعو

 | ءاینبعو رد ءاسبعیتومو سبعا یدرفم هلوا قشرافقللا یموقاعوت ەن راضاب هکر ونیدهرهودضابپ لوشهبسسک,
 | .روندنوسیع+ هدفهچ رد ناب رعسدوخ اب ینربع سا هلی رسک كنيع /یسبع) روتیدهب هک رک یشیدو ردیمها نوناخرب ۱
 1 دکب وب نیس تدرمو ابغا تبًرونونسبه نداجلوقتردیلوقنویفوکهکر د اچ هیعضو هل كنپس

 | تیره هب رنک كل دییبسو قذح کای رونید یسیع هدنتبسنو رار دیاروسکم«ینرانیس نوبفوکو رد هلی رانی س
 ۱ یسیع الساب ټکه کرید چرم ردشلوا بلقنم هواو یک هلی رس وا وو كنيغروتيد ( یوسیعو یک یهلمو

 ۱ بحاصو ردبهاز هیاربم !یواپنم نیس ژانخب السو دینب رک ردنوطپب درزوااقلوا شرع مینایسنعوشیا
 رایدلوا به اذ هنتیبرع ندنز «دافسبعو شوعراضحب و رد هبج*نیشنکردلماق یتسلوا یبرعمیشپعربسبت
 ۱ | ندهنسانعم قم زوق بها » بول اقیشاب كنب زا هلبنس نیک اب سک كاهزمه (سایعالا) یاب هک

 | لاقي ود دنس انعم قلو! ق ق تمارف یم هود هدننزو لعفت (سیععلا) بطر هيف نکی ملاذا عرتلا سبعا لاض
 | لي مف دد ی مج ا ناس نب نجلا دبع ندنیثدحم (سبعالاوبا) داوس یناضابتزاصاذا لبالاتسیغت
 | نالوا هدنکنرلوکل وقیلغ ردهنسانعع شرط وك نخر (ةیسغلاو) يف كند و كنيغ (یسبعنا) ملا نیغلا

 فا طلا ردا نب هلمرح ساخودامز ةردک هیفطاب وا هلطیا سیو سغهبلافب ردقج هژو ازوب هکرونیدهخلفآ

 ۱ ناکاذا سا سد لا زود هدروفز رول ردعصو ن ر دهسیغو سبع (سفالا) ردیهنایس هقان ل انجام

 | ندجا (ینغالا نا هنساتنعم ينم“ روند هنآ هلوق (سغالا درولا) هلبعط كنيغردسدغییجج ةسبغ هيف
 | هدنمالک ییغابغاخ كيتآالوشا رب رعو ردزبغصت يک هدینازو رب ز (سیغلا) زدن دحمان "ییجلا شب
 ۱ انج زمرو هدروف زول هک ندنظفل سا هدندنعراضءب یدلوا مولع صا كيون ردرمسفم هلیلوقا دباو عقاو

 ۱ لدروق رولو| ید ےک میخ دلوار دیا موج یل ارا لارا ەرانۈيق یغمقدروقاکس نب روب زمماالکسپیدنلواریغص |
 || كنا دولوا بغ للصا كنس ەلکك | غەزوکەک ی رولوا شل وا هیاکندماودو دات هلغمالوا یاطقناندموجههنوپق
 | ندب روکا هتنا كنببتعز نکل ردشفاو | یمن شذ هدنروصوب هکر ید جز شرد شلو دم هی بیسبرب

 هوم

 تا

 ی ا یی م ا س



 نی
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 ےس وس

 لاق ند هنسانعم قوا دوبانووحم هنسنربو رکذ یساک هنسانعم قلوادیدشو تغسنوکرولوا ردضمو روید شوا
 لهاجتو هافخااذا ؛یشلا سع لاقب ردهنسانعم كل یک يیهثسئربو سرداذالّوالابابلانم اع باکتا سا

 | یتهج دوب هدسننزو روض (سونعلا)هفرعب وهو هفرعیال ها یرااذا رمالایف نالفسع لاشندهنسانعملاایا ۳3

 بودیا فسعت یکن ادان هدصوصخره هکر ودنید هیسک لوشو رونید هنالسرازوابو رونید هشياراوشد ناسیقو
 هساج (تساسم[) لها اك ءایشالا فسع ناک اذا سوع-لجر لاقت هلواراشیا زس اویو بویلب وتسزمنلو |

 هابسنوک هلنبتعقف (نیملاو) یدنلوا رک د هک هدننزو نسل (شماو) هدشننزو سولخت (سومعلاووهدننزو
 بابلا نماسعواسوعو هساعسعو انموب سعلوقتنوساوا یونعملرکو یسح كركر دهنسانعم قلا دیدشو |
 یداورب هدنلوپردب نیمرطانیب هدسنزو املا سبفن (عاسخا سبع) لظاو دوساو "دنشااذا عبارلاو قاط
 هد شنزو رب ز ( سبع) ردنرب كالزانم یراقد روبب لوزت هدنراتع نع هنسازغار دب مالسلا هیلع لامر دفکر تیم |
 ءیللا سجا لاقبردهنساسنعم كل رک ی بشرب دوب هلن سسک كن هزه سا عالا) ردیناهضزکر دعم نا ءاغسا ونا |
 لاقب رونلواقالطا هنیم ناسیلوا هرزوا قح هلباهددشمىاب (ةيسبملاو) مدننزو هنیفس ( ةبشبعلا) هافشااذا
 لاقي ردهنسانعم لفات هدتنزو لعافت (ساعتلا) "قحریخ نیم یلعیا ةيسپملاو ةسعلا لع فلاح
 لع سماعت لوقت ردهنسانعم قموق هدههشیمأن هلغاقولتروا یاب العفوا الوق یشیارب و لفاغتاذا هنع نشاحت

 قعللوق هداسفخ "هدر رز بوبلعجآ ق وادع هدشنزو هلعافم (فسماخل )هرم نم همش غ ینکرتو لع یاعتیا ||
 هسماع لاقب ردهنسانعم كمەدلسف هتفلوق ثهسکرت و ةوادحلاب هرهاج لو هرتاساذا انالف سماع لاقت ردهتنناتعع
 نوربپهدرپ بودیا تست هدکو لس هنس دین اسفن یاوهرکروتید هبیراقلوش ءایسهینب لعاف مسا (ةساتشما) هاش |
 جیب هلیسهیفب لعاف مسا ندسبمت (تاسنملا) كنهتالوا پتربیشقتستنتن اک اذا سماعت لاتشن هلو |

 هی ولم هما تام روماب انءاج لوقت رونلوا قالبطا هروما هبنشمو لکشم ناب وب یهو تععندنانو ||

 هدنورو تسج نالوا اناوتو یوق تیاسغب هدنصوصخ كرو هلیهف كەد دشممالو كيمو ك نبع الا |
 هداسلاتن روناوار عت یزات هکرونید هبیراکشبلکو رود هدروقثیخ ندعاسبسو زوتیدهاوبحو ناتا |
 هفب رش ج هدنسهقرا یح یدیاردیاتامازم تیاغبهنقح كنسهدلاو هکر دیمما لجرو و دیصلا بلک یا نالا |
 قوا بولو دیدشو یوق هکر وبنید هاب لوش هلی ك نیع ( هسولمعل۱)# سام نما # لثلاهنمو یدیاززتوک |
 عرسااذا زمسلا ف سلع لات ردهنسانعع كليا تعرتس هد زو هخرخد (تسلم ۱۱ .هلواردیکتتوفحب .لتعرنس ۱

 ندنراتاع و رزمو یشاوم کی دیا نصر صوصخت هنسسهلیق نالوخ هلی رمسک كنونو یمه كنيع( سناب
 سبنعو روشید هن السرا هدنزو طب الع (شباضعلاو) هدننزو رفعج /سنعلا) یدیا رردیا زارفا هصحاکا
 || سنعو دد سج لع هک که ماس ا روند ذسبنع قو رهوا نر صنمرغ هدقد اوا قالطا قزهلو منا قنس ەلک
 [سبانعلا)ردیعباتلوف لع نیاحص هجا ةعيب رنیدسبنعو زردندیاصا دلاخولغو اا هلع شیتعر اند تاتا
 تیرج- +: ریرنوب هر ونلوا قالطاهندالو فنی نمسک مات مثلا ھیچ نیم نتنش فن فیس عقب
 یقف كنیع (سنعلا)رایدنلو !قالطا هلهمینراقل ر دام ردورعونا ؟ورع 6. نایفسوبا"ع نایفش ج تتر حول ۲

 هنسانعم كم وچ هنسرت بوک یجاغا واواردصمو روند هنشوق لځش و طو رونیدهذقاننیتمو بلص هلبنوک ولو
 ماندوا ى كلام ندب ز نالوایر دبلبقرب ندنع سنغو هبلقو هغطعاذا یناننلا بابلا نم اع ةوعلا شاع لاقب
 : | ردفانضماک*-سنع فالخ ون ردت تاھا

|۳9 Ta 

 هدیننزو باک (ساتعلاو) «دتنزو سولج (سوضلا
 توئلک | هدنناب یردافوردب هدنسشهجزدحورخ ندندادعراکبا تویقراو هراالضا ٥ .رکصندقدراو هغولب حریق
 املها قاهنکم لاطاذا یناثلا اول والاوعبارلا بابلا نم اسانعو اسونعتسخو ةت راطا تسغ لاش رد ةن اند قاق
 ( سقاو هب ربسک ك هه (ضانعالا)سناعیهو ط5 وتو راکبالادادع نم تاز خ بع اھکار دادب
 ودهنشانعم قعراف یسهناشن كلر هبمرهجو هریغاذاهسنعا لاق ردهنساسنعم كلوارییغت هنر« اتقا ۱ تسنع عع لوتهعلا لع تستعو تسنعو هیراسط تسنعا لاقي د هللا عم ینونعهدرانوب «دسنزو لیفت

 قعوقیلا ر دنق هجا وا نزرنب بویمرب و هزا یددامو رد یزمق نیدنعتو ةتطلاخاذا هجو ببشلآستعا لات |
 . | «راالضا ود تمص ندروک ذع سونع (نیفاسلا می وزتلا نع اهو اذا اهلها امنع لاقي رد هتساتعم

 ترس سس سس ت هی | مکردو لک نعو هلی كنيعرولکن نعو سناوع یعجب رود رىق نالۋازوچەدن بس ەناخ ردت ویمراو ||



۹ 
 سس سسس

 ۱ ۳۳۹ u یوتیوب كالي اوا ا هی تم و او زوم قۇجۇ |
 | تساکعنالاچ یفالایش»یفماذا هتبشمف لجرا سکعت لاسقب ردیشباوروب ش نوح :مشتنیکدار هکر نام ۱

 | بلقنااذاسکتعاو < لا سکینا لانقب رد هناا قبلوا بولقم هددنزو لاسعنفا (نساکتعالاو برر
 رؤفشص (نسوبعلا) ملا ذالیلا سکع لا ردهنسآتنعم قوا اد هحل هد تز دحرح دةس

 | هود قوح هدنننزو طبالع (ضماکعلاو) هدتشزو طلع ,نسکعلو الو اترو شد هکشا هداشنزو

 منظم (ننهاکمو فلالا تن زافواةمشک یا ننهاکصو سلب وب تد هر فود بنر فهددع كل وق ىلع
 || م رواد هیعود د.د تشو هلص 4 دننزو ل دنمم (سدنکعل۱) ملط یا شماکع لعل لاشیروئید کک
 ۱ دارقرونید فک او ن اللواط هغرقصو هننکه رتعف (سلع]ا) رونی هنالسرا ناخغق زو او رد هندن
 ۱ هبازوا جا ردپماسء ماع تاب نهش ءاعنص هدنع رولوا ین ها اه لی کاخ مورخ

 || ةو برف هنرن (یسلعلا)ردرعاشزب نشه طب ووپ هیدرق عونر و روسدهکجبردو ردضوضخح
 || تاسبنو رولوا هجوم کیچ هکر دیجما تابنعونرتو د دشن یا یملعلدولانق ژوند فک
 ۱ زوده نج اوا برنو ۋ لكا ەلينوكس كالو ەق ڭ نيغ م نفلعلا )دق لوا یاب كنورادنا شلوار ىمي
 شو لک هدننزو وبص (سولعلا) هبرشا دا یناثلا تابلا نماسلع, لا نيله ك اهن رد هنسأتععم ثكنماو

 1 ۱ | دیدم ماسعطهدننزو ارم (سالس» ۳ ۱ و TS نا لوقتفنیو و قزب

 1 | اش هزه ناب االغ دام ناش تانا هر دب نذل هاتن رو نلتفت (یسلجتاز ردد لیزر

 ۱ ۱۳ AIRTEL "دتشااذآءادلاسلق لاس ردهسانعمقلوا نتشهنجر و

 ۰ غیا سلم لحر لاسروسشد ههاک [ |. درم قوسسمیس هن تر هلاع لاوحاهدننزو مظعم (شلعلا)

 :زوافع هرکس یا هسلعم ةقان لافم رونیذ هبهقاننالو انا وتو دیدش یک هودتلکرا«دننزو هیظعم
 ۱ هی تا رولوا ابا تالامالصا نذکم زون ل بیک هو تاکزا نیفلو عاب رتک اپ اب که کیا
 | هدب رکو یوض هدننزو سودرف /شوطلعلا) یک هردو قسن روند هش نالوا قارب بولوا نعلماوزود دو

Eلاشردهتساسنعم كعرکس قزاصندلوب هدننزو هجرحد (هسظلعلا) ) رونیدهبنک نو نورو او رونیدهپهقانهدنورو  | 
 ۱ نود اھا ناللوا كانو تولو ناتو ؛دیدشب هدننزو لز (سیمطلعلا) فسعتق ادفاذآ لح را سطلع ||

 1 تماقواطتتاو:اماصتمنهضیا نپ طلعدماه لاق یکم 2۹ ودم رونی دهشابیریانالوازمسلبقوز سی وتو
 | تدا علب كر كاب یماعطو م هرات هی راجیا اطاعت ازل وقت رونی د٥ رقاب زون وزومو بوخ ئا دنا

 ۱ AEE راح نک لع) چیخ اریفکلیا قب هوم له روید همدا لوک آ
 ) ردیدآل تخرزب

 فیت اولا ددنلی کلم :رعش لاقت ون اص نالوا هایت افت تولوا قصو روکو روند هغلموق

 سکللعم هلبعهنلعاف مىا هنن وز سون (سکلعلا) روننشدهمدآ نالواردیا هطاوا نمی دز هنوا یب اسد
 هسراماذا*تشلا سملع لابش ردهتسانعم سرود هلت دش هبهنسأرب هدشنزوهجرحد (تسهلعلا) رد ردهتی انعم

 | یعسقناویحو اغنى یارعلجر اغیزو تاید هب یک د نمزوژو دیدشو یوق هنزو سلع (سرمملا) ةدشب
 ۱ | دب دشا شرر ردمم هدر مومي رس یاسر درو ارت کا داوم نو اون
 | ناتسناناونو یوقیدوجو بولواولب وخ نینجو دیدشیا سرع موب لانش روند هزوکد یداشو تضس و لشحتو
 | وی هبیزاوق هدنسننزو روفصع (سورمعا) "یوقلا قلا سرمای سر دو لخبر لاعب رونید هنآویدتو
 رداسیا سو مالط لاقب زود هنالغوا زا تقط ولناجولناو رولکس راس# قرموا اشو رد سیر امت عج
 اعلا زدندنرانط لنت دم ضعب لاسعتسا هایعتف كنرع ردن یک یکلالاسورغع نجما نهادی ندو
 ۱ ناغلوب vê EET ساب منیب عقول اسف روید هدیدشنرح هد ناهس

 || لاش لاس روند ااو هه ول یدنهمالو هلماه الیا ساعزمالانسس روند هل هلو ذاح لکن اش هزبح شب ۱

 ۱ نبا نودشید هنالتترا ۳۹ و دل نوکسكيه زولك شو, هلنتعص رولک سچ یینج دیدشلا نا یا سالی

 لکشمو هبتشم نایقل وب یموا یخندوب هدننزو سکش سلا ردف دام هدل وا یادضععیکیا هللا سام هد ریما |

 تیر يا رایت هام ی ہون

 قیاس و

 ر ا تو سا

 ین اا ۽ تاقا

RN OED: OUD: e0 

 دم اک یک ا



۱ 
 دست سس سس

 نو بارغ ساطعا و سطاعلا) فلا ىآ س معو نیما مناوهلق وا قالطا قور زود
 کرونو قالطا هبوهآ ندا روهظ ندوشرقو جحصل ایا سال او نسطاعلا لبق انءاج لوقت رونلوا قالطاتقو

 لوقت روند هتک نژتعلوا رهقحو لبلدت بول روس هرات فور هد تروز ظعما (نطعلا)ژردیاربطت هلکناراترع

 ناک هک تنرونآوا قالطا همولوا هدننزو روبصو دربص (سوطعلا)بملا.. اعم نه فنالا غار یابسطعم هتددر
 |(سوپطیعآا) روضنید هثیش نوزوا كب  هدتنزو سلع (سلطعلا) تامیا میل هب تسطع مملوق هنمو یدنلوا ۱
 بولوا لزوک, لوق 4 اتل سوحو روند هن وتانخو هقاننالوا لماکو ماتینهینن هدنتنزونوب رنج | ۱

 ىف اهلا ةل هل ول نسخ و لب نکو تلخ اهم تا یا سومطیع ما لاقي روني دهیوتاضربسقولط هاو دنلنب |
 هو مطب هدننزو روف صع (نیومطعلآ) هرزوا ذوذش با ردیساذمعو ردسماطع یعجرونید هبقاتەچوق كو |
 نتاطرف (سارفعلاو) هدننزو تی رفع (سبرفعلاو) هدننزو جن ز اف (سرفعلا) ابفدارم هدل وا یانعم یکی ر

 فو

 زو زاب مح نب دج المس وا هدتنزو لیدنق (سيرفلانبا): روند هب هودنبلاق ینوس ویدناواږکذ هکر وتند | |

 ادیدشاهقاساذالبالاسفع لاش ند كمروس هلن دشیهودو هلذتبااذا هب و فعلا ردەنسانعمقغوط

 at هروا هنناوک كماارب فا ااو هکبلداذاعدالا سفعلاق ردهنسانعمقعوایتسه اوقمنایتنمو نبشیمو |

 "ی زره وطهرب زب قرد ر دشنتصبوریدضق هرب ر رب هلن هشونوزی هتسنریابیم دار وهلجرب هرعگ ب رضاذا هتفع لاق

 قاب واوا نالوا: هدنډن هدننزو و سل (شتعلا) ديدش طغضف ضرالا یا هنجاذاهسفع لاقت رد طنا فاو |

 .لاعمنا .(سافمنالا )رونی, هفدا | زو دنوب هدننزو سفتح (فیسلآ)لصفلا یا سهع)ادیدلش لاشب روشید هتبرپ

 هدننزو لعافت (ننفاجنلا) رفعنا اذا بارتلاق (یبنلا سفعنالاسقب ردهنس انعم ڭم: هغارنط هلک روس هربهدننزو |

 |ضیتفا)عارتصل اف اوطامناذا اونها لاشن رد ةنسانهه ىل انچ ۇش روە دکروک اب یربرایضشروک |
 منقلافع ندهنسأنعم داسو هدننز دزو باك (سافجاا) هطاماذاهسا هبنواعلامت ردهنسأنعم كمشز وده دننزو هلعاضم ۱

 .ردهنناضمقلوا الو برطضصم هدنیزوآ لابعتفا (سافتعالا) ر ږدیعسا كنه 2 انب سافعو دانسفیا شان | ۱

 مملو روشید همدا ولج ارم م كشرېچ ولو خن ¿ نیتح «دننزو لدتم# (نیتنفعل)) او رطضا ادا موقلا سفتعا لایش

 ییدآربهدننز ؛زو چرخ د( (تسففعلا) متلناذکو قالخالازبملا یاسفنضع لج ر لاق نونید هضخحسهامورفو

 لدم هلذاق (لسنتملآ) هنش هنشح ناکنا دعإ ,هقلحت اسا یش يایا هبفعام ةفعام لاتب ردهساینعم كلبایوخدب

 | ةدنرانتو ج یزو رقعجب/( سرقع) وبشید ةنفآو نیهاوخ همت كنیع (سییافعلا) روند همدآ یوخدب هدننزو
 1 هسفنفغأمیا هسشنفعام لب هو ندیفدارجو هدننزو سهنذع هلیمدعت كفا :شسفتقعلا) ردیدآ هریغصهلقرهدنع رهینع
 نوتد,هرودنالوا بینق ةدادعكينلوق ین راهود قوحهدنن رو طبالع (شیاکعلاو) هدننزو طل سنکعلا)

 ئیلا سیکعت لاتقب رد هنسانعم قوا ک ازتهبولیخب هنتسو) کنن یرب ندنتزک نیننرب هدنزو جرج دن سیکل
 سکع لاقب ردهنسانعم كليا بلقێس هلو قممالک هلنوکسكفاکو یعفكنيع (نسکعلا) ا ضب ەق ءب كر اذا
 ههادبلانذاع هک د لبا قداصت هيناکداع نکردیکدنرزوا تآ لضاف:یضاقهکر دند لج و هبلقاذاهوعو مالک لا
 یدتلناهب اقم هلیلوق دامعلاالعمادید لیساف اف نامهردناسسکب ید یولعم هک ی دیدسرغل بک الفرس

 قالا بالا نم اسسکع ءوشلا سکغ لاترد هسا نغم كمر وج هننسوا ق ټلاو هنلوا نرخ آ ك زهبشنزبا سکعو

 لا ېقښرد هنس اتنه كليا دټب ةنیرالوق نجوا رب بور ک باذنه دنور نوا نشوب یهودو هو لا رخ هزاذا
 ماعطلا ف سکع لاقن : ندهتساننعم قم اف توکود نمیکعهمادعطو لزينب لاهمطخ عحیالبح ی

 یرلکدلبادنب هثبرلاوق بوک هنغل هدنور نوعا قفشاوپنمود هدننزو باک. (ساکعلا) هیف سیکعلا ص
 هعزانم هک هنساضعمقعسارغوا بول [وطندنچرب كندر یر هلبکی کیا رولوا ریصخند هلع افمساکعو ی

 (نسسکعلا) عابنا نباکلاو!؛كیصانتزخ ابو هتیصاتبنخ :ناوهو ساکمو ساکع ممالاذهنود لا قیهنو ستا
 ناو كم ندربارخا هکر وتبدهنخویچ هل وشو روشی هعاعط نالوا تب رم هلککوددوس هاب روشهدننزو ریما

 aaa برسم سس
 سس همسرم

 س

 وا

 اج رج د( فسا نرم ا) ) زونیبهنالسرا نوابه دننزو لجرفس (شسنرفعلاو) هدنزو روفصع (سورفعلاو) هادتنزوو ۱

 ۱ هالا هدننزو قثذخ (سنرفملا) هتلعوهعرصادا االف انالفسر علامه ردهنسانعم قملاخ ەر تولوا تلاغهنصخ |

 | كلفو ضخ تنبع ( نشل دشا: زاصتخب ان دنراباکنعفاشم ان سدیرح اض كم عماوطا عج هکر د یفاشلا
 7 لذتبموراوخ هن نر وهسحاذا املا بابل نماضعهسفع لا ردهنسانعم قمومیلأ ندنشیا یدک نوک

 رسوم هجوم

 هوا سلکودحغاب نسب رج هنیارزوا:نکرونید یوم زوشو رولت ملاک هدیکرهلوا شار دلا طة
 ےک

 هع دن



 ؟ییب
 سس تست e aaa xoma ER س هم

E EDOف ضو اف تری ا1ذا نوش عفا لاق هلواردبا نیاراردا  
 ر تدي ينو لتا لر تونل دن تبا انا نسوفع القا اغيار وشى فاننا ى زىي وخ |

 1 نسشعت ٹین اک اذا سوسع ةفانل ان هلو تتحو تقرر نا بوشاوط ی زلککهود |
 71 اوت نکا يوم فن لاقنرونن دهقان شرقی نّوینض ىش ود ردي و ردمراو

 amet ند كلمات اطا اختو قفل هل رتآو ندقلوا بب رف هن نسق نکا هکرونید
 [نفوملهلدبز لاقب .وونید هسک تعفنمو رتخ یب : قعد ی زیشو لاج لا نمودن آلا تاک اذا

 ei ( فلا )ۈن ناولو نایین نال زاها فط راکش و
 كنف ک /سابتحاا ).نوجما یفددشلوطتوزک نادر ونلوا قالخطا هدروقندعابسهد شو

 ] دوفس قماش هام ات ی اورخ :لاتش زونندهح ادق وم رد هل رم كع هکر دلج
 N ندر (یانعوت) هرکی ااسات فة فانلا ٹر د لاب رون 5کور و دوس اھرک قان
 اا رخ لدم (شسعلا:رونیدلتاتتلاو یدنلوارکد هکرونیدهح دکل ولت هلې
 a ر: رغز (شعضا رود ها لوقو هات ح یا نشنعاراق
 اج زمشع-ةزاد ار دقو هتک ناوخت رب مالش نب نسخو رد دآكخاط نوژوار

 ۳ نر هه حل | زوتبروک یک ندقاا هدر الوجه شد هرس هدننزو لات -سانعسهلل
 رو ا یوتن اشبك یارک ارش ارة دواب ىل غلوک ارق ىم كلما لابقاو هج وت نط |
 || فنلا نسمنشعلاشقود دنس اسامہ ن مشل وطن ورکه فکی مع دزوتو زادوا همالظ لقا اذان نضسخ لاش |

 »ی اتش اد هنسانن ی نور کن اشیطو رسم نفس نولیفو لیللضاطاذا ۱

 رو هاعو هسنل ادا شالا نم لاق قب ردهتنانعم كمزوکیزوآیش ان یاب و نضرالا نم
 ۳ ار E هک اتم |

 مر ۴ i فیس OTO AEE ا

 و ليت *كنیع یا یا وجود و مر |
rرا  

 4 ETE زدیهسا اغار نصوص هرب رت
 هتیشش انعهدززونید هخوونصومتسانعم شخعو زاج ونیدمنکک هدو رفع همم د اظ ۱
 رش تر شد همتی رزواو رو راز دود اط اغ ن دکر کو توت, دهب وص |
 نرو زولاخ و اب رب کرو ورا نالوا بک وضو داش |
 یاب و ور دبی دا جو زر رفع تاشو رنج

 ۳ زا نیر ةدننرو طالع .(نیراضعلا) زرد قالطا با هکر دف هوا بال خان |
 ۳ تو روت (تورطعا یک نور یا هی نزد مه یخ ها ۱
 تفاعلوآ زانو زدعڈاو هدنعا سطح 96و رظع ابا زنند هات زا ۱
 | PE لوکس تلاطو یخ نسل قایق نود زود نم یگانه زو |
 ۱۱ را ی سه تی اچ به یوم و 1

 کز د حرا شش لا ۱

 اما ذآ اصلا اد نان نى لارا لىخ

 یک یاب IEEE لا
 1 تو ی طت هی قیر مشار هک دل حورخندنس ها پت تم زه تم از الات آیت نفت نقاب و
 ور سواد تنافو دوخ ان ما رب اضا موشیر شکر شا ارادا تعخژ
 Ne فا یک a ray < wi rR متنی اە |

 ی چ چ و کس سمی ندان او دکھا EE ن ی تی ر

 ت ۳ ب 4
1 

 4 ب ا

. 0 

۰ 3 



 م م م و عدم ا س

 اسرع یتا نھ رک نت یواش نو کف هدنوب و ولو
 هسرعا لاق ردهنسابنعمقلوا مزالخ ه هنسنرت وب هلب تک ك نرمه سارع ار دیدار عضو مز هدتنزو ءادهش |
 للیا فاغز هتلها مسکزپ واتس مذا اذا لجرا زعل لابیقب رده سانعم كلما بیت یاپجط هیلو هبززاذا |

 ندهنیسانعم قفوق هلحر نوا تیعارتسا هدنرخآ تا هتک فاتسو اهل ی دا هاب شرعا سرش و

 هم

 را 1۳ یدناوا ۱

 هکر وتد هندن روسرکس و هافافلوشب هدبننزو زنم شل جلاش الل لیللارخآیفولزاذا موقلا
 بود روب* هدننکدلبابحب ظاشنو قوش هدصا ضبا یزلکدزوتک-,بوروس :هلخلوا قذاج هد هروب زنم

 سرمو لانو یکی ضو لا راک هلو درا تحبازتساو مارا بوردنوق هدکدنا هد هاشم رونو لینک
ERATE Yeملیاه (هسی لاو ):هدننزو تیکس ی علا) نه سر عا وانك د ذاو |  

 نسشارملاتاذا! اهل تاذ هوا: دیبالا نمیاهتسب رو دسر عا سرعلانمنما لاقي دوینیده نالوا ىغا نإلانسرا

 زدهنسنعم قوق هل, نوجا تحازسا هدنرخآ تند فابسم دوب مدنزو لیعفت (یپ را ردسضومر
 اوسزعا نعم موقلا سرع لاب رود سز عفو سرعم ھل لوا ندرك امت تو نکیل یکسارعا ۱

 تفو هلغلق بوی وا یرانرضج مسو هلع هل لص معرف هگردشهاو|قالطا هيم ل وش بیت |
 لاقت ردهنسانعم ,قلوا هدنکا لر هدننزو لابعتفا(سارالا) .ودشلوا عتوهدازغر وب یدیشخا نادذگج ابص

 سرعت لاق ردهننانعم كلی تیز هظا میهن هبتزو لیفت (سرعتا) اوف رفناذا هنعاوسزعا ||
 هناا اونیو لیلذ نبق ر غوا هبتعاسجو موق متسکرب هی زو هجرحد قییطرعلا) بلا تینا ما
 ماو امنع لذؤا موقلا نج ۍجتاذا الف سطرع + لافي رب هننانعمقلوا فرطرب پودا ت را درلن

 وتید هنالسراو روتند هیهقانلمصتعو رولص ټداغب اب هاب كل دنور هدییزو ساطرق هلباف .(ساورعلا)
EYINزوان و یییایسهدج هدبنزو لییجتز ر هلبعدقت كف ویقلوا  

 رسا رک هدزوا یر یر ین «دننزوهچرجد نسکرملروندنواخو بان نالوادیشویتو
 كکرب تاقتاق هدزوا یربیٍربهنیینرپ هدننزو ماجن رجا (ساکنرعالا) ضعب لع هضعب عج اذا:یمل س ۱
 میشل نیک عا ريكنرعا:لاقي رد هنسانجج قلو | هايس كبل اقص و چاصو رالیقوےکنوااذا هل نیکیرعا لا !لایتنردمنییماعم ا

 سل سره! رونید هبهقان نیتموبلصو هنیمانجم رنجت رونید | ۱
 هدننزو هجرحد (مینزعلا) فیارظ ضیا ستر لچبر لاقپ روید هما زا نک اکو برش تایر ۱

 سو :بلبصاذ جزا سرچ لابقب رده انهم قو نموا لص نکیآ تو قلا یم ند
 هدککوا + چرا اهم تو دا نیم هیبشهنیچرکوک,هدشنزو ساطرق هلن سرلا ||

 بورود قوع :زنوناغو ردبیجوا یروپس ناقچ ندنفرظرپ هکر و ښد هننور كخاتطو نیبزلجب یغیدلوا شوق ||
 قمت وط نیوزکه چک هلنپتخف (سسولاو) هلیدیبشن كنبسو قغ كن ینعلا):دوسنید همضوم یر کیک وب ||

 لهاوندرب اکم هدنتقو هک بصاخو لیلا یاطاذا لوالا بابل نم اسبعواسع ل چرا سع لابقب ردهییانعم ||
 ٹاب لاقب ردیراک, ییا ضو یاب وص رکردهشمانعم e قفرطره نوعا هظفاحم حر ندداببذ |
 همدآرو ابا اذ هربخ ع: لاب دهن او .ربخو ذی رلا له نم ليللإ صفي يا نال سعی اا
 رد هنستانع» قمالتوا هجنکبلاب هاو الیلقاشهعط انا مولا ع لامن ردهسایی هه لپا خاعطا ةتسن هچزا ۳

 لال اپ :یب:لوفت یدنلوا نایب هدنسهدام سح ی كسب وكننعَو اهدخ دشت تک لایق |
 یکی و دنا (ساسنعالا)روتکن امه نوب لواهسرواو ندرین ىمي ك ىىج ق چ ا :

 نسوا پلک لم ا هنمو لیللاب فاطادا لسجراسنع ذا لاقب و
aب  Roiدان ردلمتسم دنا بانک ساسنعاو وا ب بر «دنلجت ارغاو قدوشن  || 

 ندهیسانعف قموغص هلعمژپیتراذع نوجاراردا قرا رادوس IK نبی رول هفانو بيكا اذا لجرانساعا | 1

 رد یل چا خا ندزوک ذم نسو :سع (سا غلا ] نیل اھ عز عمو لبالا ف لخداذا لجزاا سنعا لاف |
 یاهو ضرون د :همدآ یو الوط بوزک ر دبا تقدیقو دچک ن وچی تس ارج ندزماب و ندی رغوا یخ و یرهش |

 (نیوشعلا) یکم محو ج احرولکسبسع هام دخو مداخرولکسسع ىج یک هتنواو
 هجن اغا هد رووبص

 لاقب رونیدهپهقاننالوا از ازهر و دوش ەد دلوا دعا ندان لوق للع نالو زآ ییفرب ودوتسو رونیدهبهقان نالوارالتوا |

 نوجا ت هت دود هب هقان قاز لوغو سالار دامی یا یهو دلا تایق تی چی ةقان |
anan 
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 | قاع یجب ناو" یالطا هنیلکو هتتم زو اک نسرع یعجبتسورع نانلو اق الطظا بوک وکر ونلوا قالطا |

 | ثاهنلادبطتنب تیم, ن دنس هلیپف هرذخ کرد یم كنپنکرب ندب عو رذیدآن صحرب هدن سورعو ردذوشأم
 | او لنوزع کردو یتا ندشابا لک ءاسعسا هرو زم قلم سوزعدحب نطعال # دبا مدار عا یبوژ
 | اکدنک لک یا جواز شکر هجتشزو لبخت یودبیرغآویوخادنو خازن ب یبءروب نه هرکضندکدلنتافو |

 ناسا هبشعضللیا هاسشنا هم هدننلس سو رع نالوا وا جوزءامها هدکد لتا ترشاسم هک ا لشن هنس هوا
 ایا م نابلاتع اییساو هلها یفابلعتا ۴ سازعالا سورغا كيکبا»«داکد لب اراهظا اتضریور یدلوا تودنا
 هل د ناک لکل نااوشش ندببنوضم كا هرخا *هرتفنانج وز قدا بدن هلیسهزوجرا #* ساتن العيال
 نهال زغال ورعا ةركصنادكد لبا لمجنالس لبرل هرقف * سابنا تاصصصفیساا لغو #* سآسنرغ
 اواتشفتم ندذ راتبشا سوز تب م دك لب از اغ هبهیئرم هلبتارقفرکذ ال ایت عم#رضختعرکلا ما بیطلا
 وز(« دلاری هل رلهرقف#سعارتخ رسيا ٭ عار خا کلا بیط#رکللاو الافویغ ناکلکلبا
 غه اهن یش وتقر هال ما هدنرنردابم هتع رع بولواراوسهدعب یدلبا كاردا نیکیذلبا شب رهت هتسيدنک
 ةد اوج نتوحرطا ًبال یزو رم لش راضعب یدسلپا دابا یروب زملثم هدکه یدلآ هکنان کرطع یو
 نیمار نروتاضتهدننفامزلبل بو دیا جوز نوتاخرب هسکیوبدب یدوجوو هکیدلبانانین سرو یناصاو تباور
 | یرو نم لگ دک دتا تاوحب وند مدل ی لوا هلکلباراسفتساویدردبخوب ؛لرطع«دکدزا مایتتسا نس ههب رک
 | هی هوکع ن دندن فن روت زم لدم رداجان كلی ناسهنپ یرطع هرکصن دکد ک سورغ عب یدلبا لکت
 | نورملا یداو) ندیدآ ۍصخنر هدم ههلبصتف كنیم ( نیسورعلا۱ زونلوا برض هدنفخهسک قج هیخلواا فا
 | تبرع ل لاسفی نونلوآ قالطا هنر ره ندهجوزوجوز هلب رسک كنيم (سرعلا) ودعضومرپ هد شرق هدم
 | هکر دروناجنكحاوکرب(نیرعنآ) ردننارعا عج روند هنالسرا ی دوانهجوژیا اتسهسزعوهلافب و هنأ مایا
 | كَوورکذسردسزهتاصت یعججودب رلکدبد كنهناک«دیکرت رولوا یلفلوق كيسو كرود یراقاسق كنیزوک
 | اونم رهن رعود و سزعتانب ندشفحاو ردشلوا بیلغت ثنو دارو هکر دزاش ردهیوب ج
 | یار یخ کنترل رده دوبنالواهدنول سره ااو سد لب و نوک لب رت كنبح وما
 | هقنغ دشاذا لوالافابلا نم انس رغ رتعیلا سرع لاب رد هنس انعم قلعبهنلوف لبا مبا توس كلود. هلتنوکس
 | هنکی مو كغ لاو ردا هرق سرعو لدع یا نم سرع لوقت رد نما لب فاسفاو نودعوهعادزا |

 ةلاغزواوب بنا ینرعو حرفلا ف میقبیا نالفسرعو لاتی رد هسا عم ۍلوا هرزوا تّرتمسو ځرفاغادو روشن
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 ماتم یواز بولنک هنفلارا یرا وید ۍکیا كنب اوا لس هکر وتید هزا ود لوشسرعو ردنمارعا ییجج دز
 ماسج هنیعب هوا یسک اترا ردیا فتسمبوتروا یترزواهدعب رولاق کر دهد زیا قاتصلاوغالباهراوید
 هاب اونم عطوو زا نکم هدادوا ۵دن شما ناق وولوا هوا هیفچر هدناکش هراکا نا یکی اکماج
 || زود هسایراکدلبادنب هنلوق توس كنود هدتشنزو باک /سارعلا) را رد س رغم ههطوا لوا رد وضع
 نوید همدآ نا یرلکشوگهود ك وک عب سرع هدنزو نیادح (سارعلاو) هدسنزو دا دش ۰( سارعلاز
 نمره است لوفت روند هنس هطو انشق شاپ لازا وند یرلکدید نرم نانسناوارکذ هدنزو طعم (سزعلا)
 | نیک وب هک فدا نوک فتسب و هاتفا هب خال یوئشاابلا طاس نیب ط اسوهو سرابی ترب وهو
 | لاقلودهنتسانمم قاملتشهد هلنتعف (سرخلا) رود هفضوخ یزاقدنوق نوعا ثخاتسا یماکنهرهس ك هنمک
 هکر ذ هام قلوا دات دورو سم هلطازفاوفنککسرغوهفشهداذا میر بابلا نم اسرع هم لچرلا سره
 هنزاذا هب نیز لب هنسانغم یوا مواده هییناسنرب و رطباذا لا سرع لامقب هلوا هدنسهجرد ڈرمداش
 فک( رعنا عنتااذاهبنعام لصرف لاب شب اد هنا كلی عاشماوتنض بویمزوهزخنآیبدسفریو
 (سرعلاو) هلی كلتيع(سرعلا )رو شید هنالسراو شهدیا,رسرعوه لابقب ردفصو ندلوا یاسنعم هدنیزو
 سرعلاانرضخ لّوفتهلنبتط رولکتاسرعو سارعا یجب رووا رعت یسآ نوکود هک رونید هنماعطدهلو هلتینمط
 زینت هلن ف اف مدح ات هکر بدحراشردقسا هکر دهنسااتنعم عاجج نھی حاکن سرعو هبلولا ماسهطیا " سرعلاو
 سس

 سس تب با —-. 
 سس reer سورس

 | وكب کو هناك یکی عد قالۋ هدنشادنانوک و د خاد امار و ناو! نالا هنزوعورا هکر دتفضرهدننزو رونص  سورعلا

 | اثتشاسعم تمزالتس هروک تناسب كجراش نتاارع نهو نسو رع یهو سرع ھوا سورعوها لاب ارولک

 || هد كني هدنوپهنساسنعم ر غص لبضذ روتید هنکجوک كنکشوک« و دو لبا یا سرعل اب هقتوا لاسقبزوئید
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FY 3خلاف روند هنماکبها دعا كنتفورس سوار لا نم ۳۳  
 اب قوچ قب ءا ای دزو ولج نیو ترن ی ا: لیلا نم عب |
 جوار نالا نوجا لکا مع کردهنسانع»لوجکمدبننزو نصولع ,سوجلا) تشهاذاسیو نما :تس لاق |
 TETER مک بینید ییا بزم سبسخ (نسجآ نوید منت |[

 متسهآ رغآ رغآ هدننزو قیلخ سچا ری نوا اوا ناپ ؛دنس دام سبجک جو ای ۱
 ین بود پد كنيس هدننزو یلعفت نماز: لیطبلا هل یا سلا ىشمب لا ونیدب

atiردنا تچ ا روم یز بم مو مزقهتو هعبنناذا هرم لابنشی زلم  

 نالف تل رده نيکي تن دریا تم تا ناتو ال
 e مسیح ادام مج شلاق رد ان موی نبش فکری و + رج یا لیلا نم البن ۱
 لا RAE اطبااذا سجاد دک یک یورو 8|

 REISE هزتیعاذا!نالف سه كلبا میرفتورییجت هدننعض ءدامربیدآ ۱
 قرب هست لاقناردپّتتج ندب Se کز سا ون ۰
 لجرلاعب زود هزا دن تحایضو ن نوب دوخو عم دج ی ا

EEكکرا نالوا یوقو دیدشو تبلص:یدوجوو یو و «دننزو کت ۵  
 یاب : سا دعلا )روصنید هنب راکچوت ناغرروصوا 4 ۱ 3

 زود هناویح راسو هود ناو یکوولکتید نشون تم ی هیت
 | نانا نیاقو یا یب هجو رو شید هناویجو ناسا ناکاو وخ نیتچ و بفرد |

 كع (سدعلا) دیس هینکی ناسی نعیم نادنیجبآن اور لب ةهلاوباو رذیبعل یناک-لج ریو روش تود لاب
 سدعو همدخلذا ناتلا بالا نم اسو عد دهد لاپ ردهنسانعم تل تمدخ کر نکس تو یتخ | ۰

 سدع لاقیرد هنس انعم ضزالا ف باها هدننزو سزللج نیو دعو هدد زو باک سادعو هبات ناسدعو |
 لاا سبع HETER یو اه اود عو یو سمو بس شلاق 1

 سیل يا.سبعلا لهاوه لایت < ونزوس هلپا ےھت وتو نیو نط دکن دونسا بنعم سبجت سیبعو هاعژاذا |
 رد هنسا مم یلنکجلجا هدنتمچر اکو بسیکو !دیپش نان جست تو ۱

 هتیلفیا لغبلپ تپدع لوقت اد هنسانمم كلبا رازاورجز وند سبع ینیجصرامو خبکبیا ننپبانالفلاتپ
 جت میاد ادب نیز نت یادعلوق لر هبدآ لو ساک رخام دانو فزنا یوم

 سود نما لاتپ رونید هنوناخ ۍسهنج اض مادقاو تار هدننزوتلونص» (نریوهملا) بدن ۱
 یطو ت.دشرب اناوتوریلد هان کمکم لوب قو ذکی عب هیلع ۍوقیا یرسل|سودح لجر لاف شی ۱

 هبندعو ردهسا دعیدرفم رد هلغفورعم لک وند هکمجرف هانبتمف (نتیعلا) ردزوخ ًاع ندن
 هدنزرره كدب نیکی زد لیج :هروک هنا خیز بشرولوا ید وه هک دلهورفیچ امین لجني رد

 (سوداجل )ی دلو! لاله هلتاعوب بیچ وبا ردندنینج قوع اظ اول ردیارابعت هبصچ هراف
TEDA 1یو وب بسه  E(نشدبع) ةسدجلا هتباصا یانو دعمؤ مف  

 نایلسرکر ۳ ۱ ۱
 هلی هلو یاو قالی اردلا فینعن وروز هرا راق یی دال وقام اد .یدیا هدننامز,من 2و ال

 رم ?ner 7 یبا بنر تسلیم ۱
 شیادع) )وب دن لد باکو یطهلناصقف» منهم ن ردفا لا یهرزبهننزو وا دش ناق 1

 تن Epa reyra الکل ابقب روند هعلتوا ىزۈقنالو| قوچاتمدر اب هد نو طب ال ||
ey:هه نالوا مالمو راولو لهل ندر ردنبهو یرنسکادوجخ ای هلی بسک,الیلقوا نیغ كانينع«(سشبلب نعلاو)  

 مد شو دښت هنننزو. لچر فس ((نیدنرطلا)اربلا مارآو لوزن ای ون وشرق هرجع( ینیروسناوا سپه هکدوتید ||
 رونیدهنالسراوراونید هنب وضلیس قوچو .دیدن یا فع دنرعو ساکن نعد قانو سدنرع لج لاقب دزد وتو | ۱

 دنیا الف رونید مر نعراتاپشو اف زلکک یکیاربه هدنوزهذوک[یاونچو اتمنا ہدف نبعد ار ملا
 | دا هرم لاین اوا هر ر ین . نیمعع لک مت یهو بلص

۱ | 
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 سا ی سس نام کر یو
 اقا نامو ردا ه٥ زی دنممهمپ ر نب نہ اغو ردیعسا یاس هلوک نا عن

 نوا دیدشاسوبعو روللو |قالطا هنالپزا هیزانوب هدننزو دا دش سابغلاو , هدبشنزو رویص
 کی اانوبحامب لادن هق هو رولا سمت ارج ندهازکرتادش کر ویا
 : دنا تن آیپد ریو رد قند تتمق کال ره س ابا

 داود مدارات نا هز ص ېت هک ھت ۱
 )رد اع نرو رووا كاج دون ری فت یاد نار رااح

 عوام سا ترویج نیینغو شن سبلج او هام
 !نوتتوکور نیل )روشی رش یکم جچ هدنزو وب (سوبعل )ایی ذآ مضومرپ
 آور هیتر روغ و GR PT WR لانني

 eA ا ل رو فار

 ایم یش تارک هوا دمو سوم نرو ۱
 | نشقخو طات : تی ات تامل: نوکیا مش جناح

 || یبکلیاقعرونییمپا و مر تم انا قوما تندر دغا
 ¥ ا یر در دهد نج لس تویی اج
 || دونم مانتو باضع ابولوا منج و دنهونتو قیصو یلکنر دینماضعا هبنتزور وذع.(سرتجلا
 واب AAAS ha ا شّرعو سز لجو لاقي
 دروند هنسو رخ یتتدوب هدننزو ناوفنع (نارعلا) رونیدمسورخو روتیدهنالسراوزوتیدهیهب اد
 ۱ سی هتک کیا كنیلباببلوضو روند همد ناضغور ایچ دنن زواتنیفع
 ۳ روی هبهیهادو تفآ یخقوب هد نزولی نزا (میارنعل از رونبد هی میهادو تفاو_نک لا لوغلااذکرو
 ۱ لوید قو یوقودنوق یا ړناو :اطعاو خیمه دن ومپها بلا یآ سدرزنعلاو نیر تعلق
 | RL نان لب ا هلجطاغو ءا جو تاشو ع نة کرا یاب های دتزو جنر چد
 ETT تاکرس هلنیع سل ةظلغلاو فلوت شاپ
 1 fn وق لک ندتطسو نمک, سعکو روتید هنش ەضېق كام
 مج هنتخااذا انا بالا نما هجاه نع مس لقب هنسنعمقموقیلآ ندنشپا نیهنسکیب 3ولو
 قاووطوب ندنطا تنو شپنجلاکهادوهضبقاذا بسی لاب رد هنسابنعم كتبنا عرق هچوآ
 گو اب طاشن نم قیدرطلا نعت یک اذا فان و تاگ لاف رد هنس اعم یخ ایصقتوا(یبندلوپ
 کو لیفت یا سوچ بانعملاقن اروند هبا شین کو لبق هدسنزو رونص (سوحلا) روتید دنطسو
 وتو لو دو فا یا ایوب اب لاو رم لنت
 | ا و ین كنم اتا راو ا ھا يرش ېا سکا یس لافت وند هبهنسذانالوا

 ان یکی رفت زند هم ناو, نده یوم ملت ی دوس نر
 وتو و ا مان اسمیو ورد ارس نپبصقنعمج ,یومزا کرد خراش اروند
 هز اسا چو اپ اج یا. كسنع رومالا :ایساسگ یاس
 نيد همه دنزو هف رف نسل ا) . ETI aw تاش ن و اا
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 | قواو هیدنکو هبهعودنانلوایبحت .هکلاق هکر دید رق كان ظفلسفانط هل س کناف و خذ تنایطو لعق كن فو |
 | گد بزم رولوا هینضرع څادر هک دون دهر مح اروا تند بخونید هنر توپ اجود ءازچاو
 بجر لاق وتد هلک بب زانو ما دنا قوا تشزو ؟یدو وهتزو جرد مسفنطلا ) ودنبلجمنیمراغب هست هے
 | ترا ضو نسحم هنسانعم رق ږونلوا قالظا هی لوکس لواوو ته كناط سوطلا زن نیس ئدر یا صفن |
 | *یشلا سا [لآتبف هتیلاسنعم كرمك چو قم" زوایای شو علط لات نی

ENESنجا هجو لاطلاق رد همان قوا باتو بر بوتالزو یو و  | 
 ۱ کیا ار لا ارت او ام ےیفتاب هی نیما تامل

 سوطب رذالا یا سوطا!نالفابب ی نساسالاق لاق اکر دم نیلکدند سوطب رذاورونلوابب تی

 | هدننزو بابضم قوه هک ناسا نیما ورم سوی ید ناب هد کیک
 لد مدیکوت هکر ید هيه ریش ف فورعم جت هتاوص (ساطعل )اوت د هبمک رب ندنزادصک قان |

 | هدن خضم رد هيم تن قراضنو نو فو هر هر وا درام اک | ۱

 .دونلوا قاللطا همدآ نح اص لاججو نسحسوو اطو رولکشب واوطو ساوطا یعجج هللا دانزفذح بد نیو |
 ةضفلا ىا سوواطلهدنعلاقبردتفل نم هرکه نات كد راش رونی هشدوکو لج ما سولماز زا
 دی

| 

 لوقتفلوا | لش م نیک هود زمش یک الو :دوجوم تانا عانا دن روا قالما هز

 عج :سیواوط) دهید بل قاع صا واین ترض لک ابف ةريضخیا سووا طض
 فنخلادعب ب ولوا س وواطیمسا ام دقم ندی جنا تنشر هدننزو ریب زا /شیووط) : :رسب فر زابل
 ملغ # ر درود زه نبیا قغتو برط لو اكا هجمالتسایدبا ممنلا دعونا یم هتک یا قالطا نیولو
 هاذ يتو بغت امن اد نزا فا وسن لةو اهدافو تات باغب ىس هدلاو دا چن مك نم
 | ايعا الم یراتضج مالدا بلم انار تف نکیآ لایا زا سر ین شیر

 | تدوس نوکیکیدلبآتافوهنع مر قب اصلا ركب وبا بلوتو عضو ر رول زمهدننسه
 ینددلوا دیهش هنغهلاضر نام۶ ترضحو پولوا غلاب نوکی کب دلبا تاقو هنع هلا یر مظغا ق

 فو لقن یسبدنن کی کی دلک هبات د یدلو ر نوکی راق دلو ادهش ۀ محبو هللا رک لم اوبو تک |
 بلوخ ولتداطاو قنورهدنزورینعم (سیوطلا) یر فا خشیدلوا اکی هبزسروو هل |
 هناا راو دنور لبعفت نی وطتلآ) ر یا لراس اورام یو ول اجور فتا رل | ۱
 | یرلکدرتوک فول تاوبقار ییدنشن نت هاتداع تولواهنشاسنعم كلنا نی ی هنسنز لنصال فود هنسانغمكتلپا | ۱

 قوام نوت: «هیننزو لعفت ]هفت (ننوطعلا) هم بهذ نیایآ هس وطنيا یردااملوقتردیبم هنسهظخاالشم

 | كابو ءاسهو كنانط منمشرهط) تنی اذا را تس وطن لقب رد هنساضنمم تام ز یی 1
 1 كاب هو یتحف كلانا ((سهطلا) ردد نمره طلا نهو ن: قعکسا ن دنیای اب رقرب هدرنجم ا لب رام

 | بولوادیعبلرکو قلوا تبان هدنآ زکر د هنسانعمقلوا لخباد هرکی ذنضراب وقحندنضرا یدک مدارا فالو کس

 كليا هلبفزحءاب و الخاووا اهفار اف لخ دانا تلاش بابل تاچ را ق سلفی نوس وا هیت مچ كف |
 | هدننزو جربز (نی طل آ)"هب بهذوهب بهذ نیا یا لو محلا نلع هب نننهطو هب نسمظنیایرذآ ام قد هنسانغم |
 | لینوکس كابو یعف كناط (سبل ارد هنانعم وب ید پیل اینها هاب و هلی دقت كامال دک نوش دریک کج
 أ نالوا :لسناردک لوق لیک: لاشاخ و راخو قاربطرونشد هرادنشننالوا هدنزو اقلط مو رو |

 | یخ ید لسبط هکه نود هاب رد دوخادازبط هدرخا دوخ کم اوه راسو هجن قو ابو كنند هقول |
 | ردشلیا دحا مهنفداروب تلم یکی راز اسووصو موف وب هقیشناوارفوزیهکاهاطهدوخا دمو فال |
 كنبسو اظ (هبنا یسیظ) یک اا تب ط نبش نال لاقت و او را هنانس قلوا ناوارفهنستربو |
 | رددزناب زهد هلیمق كنبع هدشنزو صوف ورح( سود ھ) ناما لتس اسلم کنش اتیا متال |
 | د دنا تنهقانول دوسر هدتنزورهوج ( نتبوع) رانلوقش ین یتیدلوا ناز كنبس زدند مالعا |
 | دد هنسانهم ك يشك ثولبتزوب زوپندقل روض ب هدنزوسولعب وبا هلن وکس كاب و یخ ك نبع( شیما ۱

 | زاد بت ىد یر هوا !یدمتم سبک دحراتف مکان بال نما نسو بغواسع هپسنوسیع لاسقب
 ۲ كناباش هدنآکزفع رازبد ف ونزاکا اراي شعجر د :رلکدند درس دوخ اب رونید كنااشهدیسراف هری تان سو

۱ 
۲ 



۸ 

 یم س سک هر ی تک ی ی کت اد a رج یه ات

 fle لقب روش مد لاو ودوس یا نیلا يلج هاچ یی هب هرچی یک يشجو چ ؛یمر |
1 ۱ 

 نوا یدزک هک :دوجای پت هدف رول قالط هیکرضواوردیعما كبلکرو سویا سلطا
 تب او, هدننزولغیص ,:سلیطلا.رونأوا یفالطا هی هدنشنزو تیک ؛سبللظل|) قرراسیا سلظاوه
 هنمب رنا فاوم ریپ عم ینراف ناملار دلوقنم ندم العناب ضایع یضاقنک هلالث تاکرخ كمال
 ۱ روا هزوماو و .هشناپ نادهنین راسو لاش ردهبتنت ماداناسو روید هبیسلوب هدیسرافلاتردینمایلیا |

 یو نایین رک ek درد الا نوه ناار واقالطا هب )وی, ماج ١

 ۱۱ مع

 كف

 سس تم
 2 یزلق نا رافوصوروند بسر دوو ناجم نوار سما رط نما

 اپ ءدنعقوم مش راب رص, لذلوا صوص هم ناسلبطو یہا تب رط ین یراقالطا
 نوا هه زا مووی نام دم لاو تناسسللطو را ردبا هک هنبدلوا یما

 طنا لا ود دتا قلو ناپتهدننزو عن سالطنالا) دیبا عنماو مار ندنسجحاوت زد دز
 | واى قم نانو لبم تاچ هر دل لوپ هد هکر وند هضرا لوش هریک اط مال) خلنا
 در یا مال تاد تل لاس رومنس اتعم تو, معالورانم ان نسبلیا ال ضرا لاق
 الی ناشران و هر رسوصو میا دناسلط لر لامب روید مگ طظد لک الط

 | سلم سلط الار هجو بطقاذا اج لاج رلا اط لاقعود هناا کانو بوز | ینبعد هدننزو هحنرحد (هبنلططلا)

 گ ۴ هدنزو لیدتخ (سیهاطع )روند هننلط كهك و رونی هرکسع قوچ «دنننزو لجرفس هلبا هیت یا

rEهر لات پا نیل تورو شان  gnو  

 سنط لا ش دنا هلازایس نا یخ کویت اس اه | اكلها یا مملاوما یلص سما م راخت لوق ونمو ردل نسم هان كالهاو تسمع موج اولا مت لو نمو
 ایوکر پل ھت هتسانخم قهسیاریاوا دیعپ نظن یطن ادا هنیعب

 دزو هنیفمدوخ ابردهدتزو هنیهنج کد هبط .دوخ اب ۰ دزو رتما (ننپمط):پعابناذا لجرا
 ا ا قاین اید اوطیچیچ رد هنتسمانتعم دعا (يتاتطلا): ندهدلپ ر مدنشهکوا
 .دوخاب رد هرزوا بس رونلواقالطا 4 هلد هد سو ديل نالوایرپ ند امنو ذو ظفحبولوا بل ادماجنلقلا ۱

 نوما و «دننزو ربما /سبملا) شر هضیالو ییإل یخی یا ییلعلا سماطل جن اس ارد هی نهمنیوملهم

 لر لاقاپ اعا نالوا نو دود یک شم یرا زوکدارکر ونلوا قالطا,همدآ شلو لئاز یزصبندمرکص
 ول سذط لا ردنمانعم او وا یبننر دنزو هاچ ةامطلا عصب پهاذ یا سوم و یی
 .هنییینوب هادننزو لعفت (نمطتلاو) هدشزو لافتا ([سایمعا ال هر دف یا هرزخاذا نا بالا نم ةسامع
 هلتیشنزو نایب ( سال ۱):سزدناو ىج ادا سمطنو شل لینا لاب رهنمانجم قلوا دیدبانو وحهیلکناب
 ةتتسلبطل ا) بقر الفیفشوا فاجیا سامطفبغر لاتا زو بید ذنالوا فیغحو هقفوب لوق لبع هکعایروف
 لا شنابهاو ییسلایف بآد اذا لج لا سلط لاق رد هنیتانجم كلبا شهلا دهخو دج دزو هجر جد
 لاش ر رد هنسانعم قتوطنیکه هدنوردو نس دو طفطلئاذا هيف سلمط لاقي رد هننپانعم كلتا لاعا هسپسدو
 مدآرب هدنن زو هنحنوجد هلباف (تلشنطل )روید هنر دیدش تلخ هلنیتخ (یبنطلا) :لغلایاهسلمطل | !ذاهام
 نایک ردا نلیحیدعن الخ ءاساذالجرل نت لاق رهن انعمقلوا یوخدب ند هرکص نکبآ ی ویو

 سس

 س س

 | سطل هایت دعب ندیپرق
 | تاتسرل

 شش ست ی ترس دزو TA نود. 7 قوچ

 ۱ ات لول بابل نم اسو طلا سم لقب رده اعم قلوازسرولب هنر
 ۱ | هلن تیم تان ينا تبسم :لومتو هنوحادا الط "سا كس لومت رد هتسا نعم با ن سرو لب هدشزو

۱ 

1 

 ا

 ت

 : هک ڪم دنس و ا يا اال را نیفنطلاشن رو هني اھم 4

 لانو



۱ 

 ۳۳۴ ۳ 9 ما

 قوام هجآ کو ةرفکلا بالا ییسلاذا لجیلا

 فرط لا شق ند هنس اسم قوا رشیک ناکه کک ا وص هداوضو ردکناقا دزوما تفرظ لات قمنا شح
 ناسم ہک ھتنزونلوا اوست بل طی همان ملک ناز دو زا
 ةف ن لاقبدردهلپ زابنعا فوصو »قران ترد زا ذوخ ام ندننسانعم هریک ان نسل وډ هیاندوب یو
 ا توقع غلبو شنا (ءاسعرط نه بامان هيات ۱

 ۱ جی خیز ياد سو زاد یک شب ا
 ادهشنزو ضبقنااذا لا سمرط اقیدهنم نیش وب بول و هینزو

 وتو اهاعتآ ذاة باكا نیش رقم كابا وغ بوابس یو زاب نر هنیخ بزم نمکناد ۱

RR | 1وه دن جا  

 ناك( ن اتساعا ىلا ابا دسالط ةنعط لانش , ردذوخاخ نداء ق هردلاظ هب وص هوا قتیواذفا |
 كنيعو یق لزا نط( نمجظلا) روت نوح ج اهلا وهو: ناسدعا ار لاشقب رونی د, ةوظعر امن هبا نارو ف یزو |

 نيغ نیغ ماریا اھا ابا ایم ایر ااا لب لانا تا اھ ۱
RT en 41 هکر لوخکر ی  

 یف ساناز تابان اول بان او نالف نیت لا رف هنسمانعب تكلواهدننزو سولچ |
 نهم قلی اتو ادرس اماد هست قوا هب هوس بوبلبا ق وتو هزت ناسا نېت مشت

 ثب رانا شک (شعطلا) دفن دهم قاب ندا طوتفافطلخ زا رفع

 ندهنیخض هلتوکش یكمالو یضف کناسط 1 نتابطل ۱ ست ذ قیا سط لحرب لاق روند هک ولسابولزاک
 سلب ساطو اد ناف هبال نم تل جا یادم لایه تولز

۱ 

 لاقب ردهنساسنعم كلی و لهذاذا حب شلط لاقبرهیسانع» قوا یعا تد هرکطو هماجاذا ههجویلع

 املا هنادنزو ناز دبا ید ج اوس هلن هر رابتطا فخ اۋ یار فرا رج اپ خا ذا أ لبیا تاب یسلط
 دوپ هدشنزو لجفت (یسالطنا) 4قخراذا لوسا ءال ناجا قلی لاسقب ںد ةئ ساتم قفلوا

 نج هزابوزاب هلاک اط (نیاظلا| هاحمادا:باکسا قاط ل اقر ود ها اخ کلیات داپ بولی ییوزاب

 هوا ولرکو + ةودخلاو نیا | یا شاطلام شك اتش وند هیج نیمی یو ا,لوق لع هدفی
 دوتنید هنر د كنياقلب وا هدظو ین دواب ولیکو دی فو نوايا یناط ةیلع لا روند
 ندیم ملدیدشت كمإلو قغ عزان تسالطلا) نا ففم طافم ید رو هجزوف الواقف شلکود نیو
 «هننزوزجتا طلا حوالا حسی قلا خرط یا هس الطلاب حول اا لاسم ووت د هیهرو ام تایل بسوژاپ
 تاک ادا نیلطاثث داش ز د رود هدروقنالواز 14 ۱:ینارف قفلو قلخ یا نسلطات ول لات ووسدهس اپل لب یکسا ۱

 وودلوبنت هفتم یناملپس ننوزاپدوتاوا قالفما هشبانالوا هدر ما نول القل طدو داوسلا یا ةزبغ هول ف

 ینلاوهوسلطا .لحجر لات زا نا اوز کم دوخ وهم هل لعفولوق یخی جسد و

 لو داوصو ملا ذ لیلا نفر لاني هام اوا

| 

 :ندهنشانعم قج اف ورکوو اسم

 0 سس ی وب ی

EA ۳5 ۱سنا )نون 9 ا چتو ارن یرغمل انه  
 | نسوفطلا) اسمان اذ ااا بابام اعینط بیا ایلیا اچ ۳۷۹ ی 9

 ۱ ۱ ۶ طلاب ماطاش ود هتمانخم تم رو هک هنس وشرق لاال ا یویتع فر و لک باک هبصاخ هکر ویشید هتوسا

 سرم سیم

| 
 ویدیو کاک دک



fo; 

 | هات! سل اف لج ىم مجاذا ننانلا بالا نم ابسغض رهعبلا نية لاق رد هنسانعم قدردتوب بوبلم اتوط . | هجوآ ختسب وقكنابنیراکدبد یرکبک ك شا هنجق هد لینوکس: كانو خذ داض (سفضلا) نصیر من یا
 | تالا اإلا نم اسهض يثلا نس لاقي زد هنسانعم كمزک ب ورم | هلبزاجوا كن ناشد لوا ییدنسنر لوکس | كنا هو یتفالدانم (سهضلا) لكا اذااسوض سوضي ما ءطل| سابض لاقب رددنسانعم كم ماعط هدنززو سوق | |(سوضلا) ردیفدارغو هدننزو سينضهلاف (سفنضلا) مثلا وخر اذکو راس سلا نطبلا فرض یا | سین لج د لابفپ رو دهبنک هام یو میل ق دلو تبسو كشوکو ر دعا یر نه هن شعب روکش | كحراش رونیدهمدآنالوامیرسیراسکناو روتف بولوا نظبلا فیعض هدسننزو جییز (سبنضلا) اینخهعضماذا ااپالا نیاید ئفلا سمت لافيرد هني انعم كنيچ هچ هتسهآ هدزعآ یی هننسنرب هدننزو شل (نیبهلا
 | دو سید هنابن شالشب هفع روق بورارنص را رولوا ,تفصشن اضو هدننزو سبک سبضو سبضو مج4#ناداراو رد اذااسبط شطب ثبنلا ساضلاتفب رد هنم عج قاب هغمزارم م بو اوص تای هبنوکس كالو عف ادام (سبلا)ود کید قوبل وپ هنن اب دارم کن وسلب لب هیوص قوضوص هبنهجرد زا زیمادو نولو || چا تم ین یاعت قح هلکند هی وضقوغوص تب اغب شزاقو راربداسراق لا ءاقسالو بسه اب الا هل هم عطا ال | مدن اقوم اعددب رابرع زل وا هدنفلک عضم ندنغیدلوا ریجان بوبءهروأق هلبراجوا كني راشی د لوا هلک اگ هتشید | كد کر دشماواقالتطا هاب هدرخو هجزآ لوش ردلعافمناهرزوا بسذ (سعاضلا) هيف دقه عازا

 نوید ضخ وکتور دو با ذکهدننزو رفع (سربطلاو] هدننزو ج بز (سريطلا) ء انا روی

 ]| های ناوارف ڭا« نو هدننزو ما (مبطلا]هنیطاذا هسیط لا قیرد هنسانعف قماوص لبا روماحو قلروماج | نیفتسترهدننزو لیفت (یسیبطتا) دنده تالک ردیدآ تیالو کیا هدناسارخملاعتف (ناسیطلاو) هلبتتف [سّطل)رونید هدروقندعابس هلل مسك اط (سینعلا) روضنید هبهتسن هايساقلطم هدتنزو سدح (سبطلا)
 | دانو لا هلوکس تلنهسمج»یاضو یررتسک نا منل اههعماجاذآ ثلالا بابلانم اتینصط تیرامحا | ۱ | ین ظ ل( ةب رد هنیناتعم كا عاج هدننزو نرم (سعطعاا) ءال ار شکیل ربط رک لیفت زولوا و
 | بت هدو لیفت س رطقا) « اانا لوالا بابلا نمانبرط یا نیرط لاپ: ردهنسانضم كلي | وجم ییدنسنرب«دننزو , سرع (سرذطنا) ٹینک تیغ یلاواةفیععلا یا سر طلا یف بنک اسب رولکسورطو ]| تارا ی عجب وب وشیهج نالیز امرکص بونلیس یموزاپ لوق ىلع یدک قج هزابوزایهلب رسک ك اط (سرطلا] | دیو لصا لک اوکه یف باهت ارش سیخطوه لاقبنمولصالایا سختطل عرکوهلاقیرپهنسنعم |
 ۱ بّرشو لکاسفنوبیطاماد هدنیزو :لعفت (سرطثلا) بوتنکلا یبع هناتیکلاداعا اذالحرزا بطلا
 لد هنسانعم كليا بنجلو هپ مالالا نع هسفن عفرو هزت ئام رکناذا هنع س نط لاتقب eis جا بروتفوک | ات ساو ءزمت ندهنسشنربو [بیطالا برشیالو معطیالیا سرطت نالف لاقي ربهنماضعم قلواردیا
 ندهد تابار هدناشزرابد هلیعط كمال كابو یتښف كنابط (شلباارط) ندند هیناش دالپ هکر دی راکدید نمونسرط هللارنوکس لاس ید دا ملا ید هربمعوپ بووا نم رام رندر هشب یو اخرو بصخ تب اب هکز دهیمالسا لب رب هدننزو نورزاح» (سوسرط)راتخمقناتمیا س رطتموه لاب هلواردیا فانی لو ناحل رسک ابو فیطلو هدیدنسیو هدن کب ولوا یحاص ماعهاو تقد هدنضوصح هبشلاو يشو: لکاو لاوجخاو روما اماذیک وند همدآ لوش هلیس هیذ لعاف مسا (نسرطتلا) بن اذاهنع سرطن لاش
 هرو زم هکر ظعن و رد سلبارطا نا هر هه یمسا نلنالوا هدناش صعبلادنب زد هدلب ردن رغم كلكف

 ىلا شفاکویلشو روند هب وص قوج هدننزو لیبتز (سیطرطلا) هقنوا اذاهس درظ لاب نت میس او اقا راوننساو مک ی هللاد (هلض و رظلا),زدكتدنهش حوا ردند هیمور طابقلا
 ءام یا ءانیفرط فلبل لاق روند هدو کا رق هلب رنسکكناط (ءاسفرطلا) اهنط يا لب نایسفرط بش املای ر ذهنسانعمتلط ناف طورونیدهنسهموکم وق نالوا شاغل هنر رانی رام لوق یلع هنس هع طق قلموق هدننزو نامی | ناد رطلاو] هینزو سالعرهلاف (سافرطلا)دونید هیقان نالاراغيق نكرولبغاضیدوسو رونیدهبیرافهجوقآ
 نمفرط لاقت رد هنسانعم كوك هریثک باس و هینیعوممکو یضن وإ نظنلا د دج اذ: لیلا سفرط [ لابش رد هنشابنعمتابلبا رظن ت وسقیز زوکلوقنلع ك لمار طن من بت هدننزو هچرجد ف اا

 لجرا



۳ 
 ی

O 
 سس

 هلن نمک داب (سرضلا) ةراتنح اب اهاوطاذآ قافلا باشلا نهااسرض بلا سرم لاتقب زالبعتسع هنس انهم
 عغولبلادج» هدناهم | صعب هکربد حراش رولک سارضاو سورضیعجج ردرکذ موب و نعام سز وشد هشتاد |
 ربعت یزآ هکن دنشید كی وکو ب سپ زاید ید یا سرضو لا نمربتط هکر درسی با شید یکنا ندیاروظ
 | "نساسنطعب زدرکذموبو نو تند هنید قلطم هزوک هپ وغآ رصد راسو هنلود نکل رولوا هقشنب روشلوا
 قالطا هبهللستا نشخو تشرد سرضو یهننا رولوارکدم هلباب و اتر ضخ د ن سەك هت رولو ا ٹن: هو
 قلارا قا ازا هکر وناوا قالطا هرومغب هجزاو هتشخنک ایا سرضضرالاق لامبو دبش د كبضرا هک ا زکر وتاوا
 هدزامغو قّرفتلا لیاقلا ىا رطلا نم سو ر ضورالا ق تعقو لاق رولکس رم یم ردا لوزن هدنسک وب
 لوط یا ةالضلایف هسرنض یبا لا قب رولوا شمروط بولیکیدیکش ی هکر ونلوا قالطامماسبق یدازوا نوزوا
 كنتواناتشوابو رونلوا قالطا هبهلبطتسم *ّرط نالوا هدنزرپ زوک كياقنو ردشلیا هاشم مهار وب فوم هئا
 رولاق هدنتنیه شود هکرونلوا قالسطا هننابننالق هرکصفدکه لا خو هود ننرابطحو خاش كنغلقا یاو |

 یف کلا ةبفیذ نة فاع علا سربض)نولک شور یججبنوتلوا قالتسطا هشاتط یرلکدروا یب وقو |
 ا هدم مخفض کر دیس یلق هلرما مان ناک وڏ ندربجن ءا رضا نالوا بت ءاوذا (سورصوذ )ندیم |

 لاج هدننزو باک (ساردنم) یدیا موس نه قزاشزعرمصتنب لو هعم تنکن م تسابدومو اداعتلتاف سوز طوف |
 وب یزویتن یروبس یکی راشد باللک«دنآ هکر ونلوا قالطا هغلشاسط «رقلوش ( ذضو  ضلاز رد هبرقوت هدنم |
 هن وق شاروا هلفاط نسب راو بالکتا سارتتاک هراهاهبف تناک اذا سو رضع ضوا لاق هلواراایط |
 فونلوکنوکیراشیدهاکع هنس شک اهنبتیقف (سرمضلا) ةراسحبان بو طمیا ةسو رب زیب لاق زونلواقاللطا |
 (شارعطالا ) نضماح لواتنت نم تلک اذا عبارلا تاسلا نم اسر ةئانسا تسرمض لابش زدهنساتعم قعشابق ۱
 ك وک شود هیدنسنر و اسهلک اذا مال ! هناتسا شرضآ لاق ردهنسانعم قمردشاسقینید هک زی |

 یدار و هقلقااذا هسرضا لانش زول هتسم هش انعم كلا رارقی و ترطضمو رک د بساکر دهنسانعد كاشیدو |
 هداسننزو تفنگ (سرضاا) هتکسااذا مالکلاب ةنتترضا لاق ردا عدسه هنن ساشم كلیا تاکی او تاکیسا هانازوس ۱
| 

 ا

 نیشبو عوج ا نم بضفب ناک اذا سرش یلچیر لاق ةلواردباادیپ قلنغراسط هدقدقجآ هکر وسید همدآ لوش
 مالسلا هیلع مرک یب اهکردعسا شرفز و قلا بعصل!یاسرض لجرلاع روناوا قالطا هسمدآ ولیوخ
 هبهقان وخ هبلوش هدننزو روبص (سو سضلا)زایدلا امضا بکس هلیاریپغت یتعساو ارتش ندی رازفو یرانرتظمخ
 [سب یمضلا) اهنلاح ضعت قلطافتستناک اذا سو رض ةقانلاسقب هلوازیصا ینانابصیدوس هکرونلوا قالطا
 روتلواقالطا دن رک هغروکوانالوا هدهقرآو ووشنید هب وق شلروا هلشابط یسی رجا یدو هدتنزورما

 آد جب میاجیا نسب رض لجر لان فب یک قازجو نبا رح رولکیناربضیعجج روتنید همدا شمعجتیاتعبو ||
 رقلا یا كمنو ل نم انس راسا: لوقت یک مکو غور رولسید هثبش نالوا حا هکماشیدو كج هنلشیدو
 | ثداوحو نامز غیاقو هد تنزو لیحفت (سب رضتلا] ر ديل لجرزب ةد نذو ربت (سیربس) كعكلاو یتیلاو
 هتیکحاو دتجاذا توری ةت رم لاق زدلمعتسم ون انعم كلعا یار یکحو هبرضتلها یمدآر نازود
 ییضعسا لاس هلواز توت نکا بوینبج ی كنب راکشو همطکرونبدهنالسرا لوش هدننزوت ادم (سضلا)
 مظعم ( سر ضل ا) ودر عاش ب ر نس رض مو رد یبا نایفسنب سر ضو هعلشنالو هتسپ رق مع نضع ناک اقا
 | هدتننزو عاف (نسراخضتلا) نولو یرانمزو تروص نشدد شید ا عاج کر دیهما شقنع شاق عونوب هیشژو
 سراضت لاق رترابع ندننللوا یلشقج یلشرک ی کشید هکر دل ادہ4 هننانع»قلواازاومهان یراروق كنان
 اوداغنو | او زا اذااوس راض لاق رذلمعتسف هنس انحف هاو هر رام هدننزو هلعافم (ةسراضلا )وتسب م اذاءانلا

 شییافضلا) ىع رمش سزض لاک ع ابتا سرضا شرخا لحجرلاقیرولوا ع اتااکآو هدننزو ر خا (سرمضالا)
 هکر ون هنعاون هد رخ كنز ړسیزلکد درو هدننزوزوفصع سوبغضو ردیعجج كسوبغض هلا همچ*نیغو یتغهلداص
 قالطادخ راخاشنالو' لوک امكان ولن کو كنابنیزلکدید مانو زد هنس ا نغم اتقا اغص رولو اهدنا تسب زق

 قالطا هذآ لاعمیب و فیضو فیعضو رونید هنکننا وک لیتو ژدیدآ تابنربهیبش هنتوا نو ق شوق لوق یلعروتلوا ||
 دکر و شد هرنالوا| قون یزو هبلتنزو هبغسم (فبغضلا) رونلوا قالطا هبعود نایلوا ولو اطو ولشاب و رونلوا
 کهن زدندناسق هلعطو هرفعم نضرا هبغطنموبشا نسافضلاةرشک ی ا نخ ضم ضرا لقب زدقح هلوا ناتسب روضگ
 | سر غضوه اق روند همدآ رب و طح اصهرشو صزح نیا ب۰ دزو لورجج (سرغطلا) یدنلوانایس هدنلجم

۱ 



 یو

 ده لیت ناو مینو رک ساکزون پک دمور شو وسم لیکتیانیپنضوه |

 رسال واز مردن مد اھت نوا هدننزو رویص ا نوبل مرا نیهناواواذوخآم :

 : کک لو جید ||
 سم [یس اره ف دنا مقلب نات ماش ندیآ لجن دن هاتو

 نارد ونشا نع قلوا اروا مو ددغه سفلل یخو یوحادپ خداو |[

 | املا ر دهر تندر دا ده هاروارد هغر ناش قشمد يساعد ا) ندیم ید ؟تتسیق نی تم
 هنزسولج یوم ین راد بیپ سن رسما ونوس یه
 یوممسزفنا انچ برهم قلا نمر دن هد هاو شکیب یی هاب هدنفر باک ساعشلاو
 جن تم هم داکیالیرمشخز ذکر ید خراش مرمه ظ من :عنماذالوالا با بلا نماشا

 تم

 ای و نو زر مت كاموو واریت

 7 E و زن ملجرب 9 ۳4
 2. ۳ 5 و ۱ ۱ دو هام ۳ 19 ده و ۵ ۱1۸ ذو 3 دلو اش

 ار لحااسو رذیمجعا مس هیت نا همه (سانش )دلوقننیعوقو هد قوف تاب زج
 )میش قلم ةا چر وخ «لزوک ی شانت دیض غو طبخ هیبرکریدوخ اب ندو کو لب لنیتدهف
 و نام ات ی نم رخ زنا مارا مامور یو ارد خن
 < ك ردنوش نی مبرد نفض نادروک+ م یانعم (سوشالآ  یفافش فک ساشیساش لاقیو رظنلنافجالا
 هنس انهم قم! هی :وقزوکندینم ةو ظ دواب نزغامدو کیو نزول عام سوال
 ردهتسانعم کک اوسم یزعا دنگ هلواوو غ لب (سویی نسج نوک ل جرا
 ازت منت زورواخ (یواپل]ردنضویرهدنزوزیز [ سیوشوذ )هصاشاذااسوش
 ر ۳ الا هارادکم 1 لیل یا سو اشم ءام لاق هلوا هدفجزد كج هږغروک ن دندعب دوخایندنتلق تیاغب
 | ههلن رب هرز ی وصیت یورو E بو
 | م ایپل واتش ۱ سس صف ردرصتق هراوق یزوص هلفمالوا ینویعو راسهناردیدآ

MaRSو  
 شا 5 3 اب وخ زرا ج قحا ما دو هدب زو را (سبتطلا د ئا اعام لاو O ETE نام هو رول هبمیهادو تفای ما یک ت رشات و جامد ولناوخخ لینخ هد بنزو انک (سلضبا) نو ثولقلاذإ

 و فرح دف لرزه قدرفر جرم نم نت لر لات
 ۱ دابن شنل )ندا فتح شلا نوالا ئا مره لج لاح زوشد هطداز دو

 ۳ 2 ایمر لافب دو دید هم رش:نالو رو رکرش
 مر لات ریش سنا جادوی سن لار هیهجتو هخاابم
 ی[ كر دبیران هل :ضیزا):هیلع ا اذا والا بابل انماانسبض

 : le TOE eq ءيا س رہا اھ زادهنسا اعم
 ها نوک رتو هام "شا اذا: ناعرا مزە لان قياده تج نبات ەم للبا رو هدارزآ«تواوآ
 | لا یلرمنم اش رولوا لوازم نبات هلم مما ی کری وکر دلم هام قول شوماخ
 | اک "هشننووپهرکصت کد لبا حرج هلبناط تورم نوا: قو لول و مار هو د شکیمسو يللا یا ههو ماذا
 ]| لاتا د قواوو د ر ای یا دنسانعج كمروك شيان دوخاپ
 | نینوضهدارولرولیلو ا0 ناب نما کر رونلوا قالیطا هضرا نالوا هچرات هچراب و كرسدلمس ینات انبن یزو
 ی اا اتنه وانه اهابنرااذآ يرض ضزا لایق دهند سۋ نمم

 ET I و رب تک



۳۹ 
 ی <. ی ساق س س احیا س جست سا

TITER 7a ET |مالك ابعضخاذا هح اص سرش لاق  
 ۱ snl . ضرب اذا لو هل هان یلنع سرش لالخ لاق «رد هشام تافرکوا حق اب ویو دل
 ]| هدنراسقادود منم و رعشلا) + وند هازاو وا نالواثیذاح مدنزایقادود كن م3 هود لب نم نیش

 ةمراششملا )ب جای ین اهفالشمق یا سو شش لبا لاتتعب "رو شد هرلمود شابآ تب یازونوا |
 | رددنسابعم یا هلماسعم هلتوسعو ت دش همدآو * دنتزو لاق( نسارشلاو ر هدشنزو هانعاتیقم |
 یون اپ تخا هب دپ رب یر هداننزو لتپعاقت (یسراتشنلا | ةدهتش ما دا افشار شو ةنسرادش خالقی
 هل داشت النپسو فك نبش نماشا او مانعقا نا وغلا نشرات لاق زد هنالعانعم كنزا توخ
 دکل وشو هلبراطک نبش رول ماش ی هلو ا تشک یهر اکی ن درجو کا ?hay ا

 سهم کد

 ڭىچ غيت کش تی به ون رو نوک ۱
 زدقج هوا قاحب ك دنشذک هش هکر وسنند هنوک الو | رقم نوک ی ابنوکربندرهشوغ ی
 واب وخ نحل ود هلی تللاد هک زونهنب(یمکنلاو ودق الرا فنو شه کم دشزو

 بعصلا یا سکشو سکس سرفو لر اقا رولکس کش ىج ون هناوخو ناسا
 راد هنسان عم لو اولپ وخنیتچ هدننزوهمارک« فاکس ]رنو قالطا هښک انو لید نوا

 اوس لقلت او تیرضع هلن کیپ (یمک ان اسکا ناکا ذا لسا بابل نہ ةببنکش لج ۱
 ه دت زو لعافت /سک ًاشنلا) نورس نوفل یا نوسک اثم ج دز تر اب
 هدننزو هل اعم( تشک اش ااا وفل اغا ذا اوسکاضق ابق Ei كش دیا تنلایودیا انبن هنا ئاو

 تشو که هببنزو نلطا:«سعشلا) هرمساغاذا هسک اش لاقب رد هنتسانعم كما قل زرا پچو تالنبتخ هیبسکر
 ال علاطنوکرهب دوخاي سمت یژزخج ره نوکدولک سوعش یجب ردن ون و ورد نشود هه کا نوش ||
 هعشچ ربو ردیدآدق خصر هدفلسو ردیدآ ناوسن *دالقعونربو دونید هغارط هنوکرب سیو دوتاوارابتع| سلب
 نلیعوبا یدنلوا هیعستهلتناضا اکا نطب یراکدید سم دبع ندشیررق ردپعسا تنی ردپ نب رن ډبرو ندیدآ

 | یمعشاریز ري لنا صیصتتیفارصنا مدخبمهنراتلج ٹینا فیرعت لنت هدنظفل سریع هدنسهرکذت
PIPE TEHDE REFERSدخسا نا هکعشیکم | اردو هکروشذ یا  

 هکه تن هیت رد هلدیم نداحن يع ردکعد ی ءایض کر دما عف لاش ی ند س بعضا کوب ندای ز نب

 یا ہم بی لبضادوشاب روناوا فیفطتهجهاکو لر کرق بعرونید هوا طناغاب ندکرکہ هدنظفا رف ایچ
 فّرعفو تیبیلعو كلنا نجل بم دبع هروک نیل حرا ش ردك د سشویظن مکه رھ
 تنم كلا اب راهشزکر دیدآ مضوفر هد ر طم هدرصعنم  نبعوا نیهتنازدفرصفراغ هل, یاس ل دع ندماللاب

 فان لالا بالا نم ابشن شو انموب نامش لوقت: هنینم نع«قلواولد نوکن دنوکرولواردضمسعشو ردیلوا
 ةواد علیا اذآ نالفل"سعش لانشرفهنسانعم كالماراهظ| تموصخهبنسک و سم ٹا ناصاذا عبازاو
 | دونلوا قالطا هبوص تجوکی نا هدنفوحب لب هلق مانى زف ەد قهر طلب قاوە دزي هرمضاغونب (نابنیعس|
 یزاصن+باط هد سن نو دادش(س سا )زونلو!قالطا هی اب کیا م دنا نج كغاب مان سودزف هد ما و
 لوجب وز يوا ڭم زال هی شاك تلاوت راز دیاشیوت زر هنر نایک ید را تیر
 باب ورد هدنرب هذه! بحلاصوا نوت نوم رم کات هک قم هلن قت اط یراضن کک لوا مولعم دهن ماجم

 ندبابا ساعشو رد هدر نادومس ابو ماما ییلژابتو یر یپسقو یف فاو یضاقنارطمو رده دزی هقیلخ
2۳۹ 



 هر

 رب

 و

۰ 

 ۱ قدس eT هءاسسشلا تلاش لار نا فطر پل یا نوزوا بن

 و ابا بلا مس سوم طلا سپس ام زدن دم كمل هو بندر یه(
 هرگاه فلز فر دنا ةف ر ةدنیننسوننرط هلی کی کهن "یون هّیف عفو یا

۰ 

 انناتسو زن هنیعبات سس نب هره فر دن دیماسا نساه [نسبس) ودفراضتم هللا سالار شابا یهن نیکعد
 نیت اترا بل نو لا نم ؟ ابیات هکر نکلا لیفعوبا نهم نر لس زدند نیب اق عات تب نب
 نا ست لا روم اننفم خلو انس هیعق دا رهو كنیم س الا ذیل نیل لی نا ناصف
 رخ !دافصوهدننزو سکش (ساتاو) هدنزو فک( لشلا)بلصادا بالا بالا نم اتش |[

 رد هدب ؟نوطو نازو اک نیش یجب كطفل قت اشو اللص یا ساو نمش ناکم لا نقب روتد
ia a |واشر اتر دن هلق و اوت اهن نب اشو ردي سا کش  lG 

 ت O RVPAC Pi هدندفلع ||
 رضا : زهلو اذا" |یاپا نانا هلغلو اكشخ تباتخب و اولو نوا ندنآوب نکل دیشب لب
 وا عرب زاومهانیبکق لاج هکر دهنسا نعم قلوا فلتو ب رطضم هّوا یربهلبنوکس كەچ ھی اخو
 "فن ۳3 زنا مته اسشاو فلتخاو برطضا اذاثلابلا ب بابل نما نش لاج نا یھ لان رب رذنراتبع
 ق بدو لعافت (سخاشلا) وات نا حق انا راج نته ایش تشنه قسزرآ بوج)
 ۱ قم زض منجر هایت قم !لاعی وذتتسانعم ىا غن کیا زال اطا

| 
1 

 دوی نک یو ان ساجزو ایرهایضعب لوتس واھ ضا لامو تعلتخ اداهژانسباتنسخاشد

 ۳ فاذا موقلا نیبافسخاشت لافی ردمنیانفم قوا هبتودساف یزانایم هللوهدک ار
 ۳ کاب ی( نیرو جز نماهطأر نیخاسشت لوقت زذ هنسانع خرا یکی ا

 زسنکاهومه (یناتنهتالا) توافتم يا, سبب قطنه لاسقی وق رفتم ریبن ما لا نقی .ونید هبهنین |
e iit 

 ۳ دننک یی دن هدننزو هلعافع (هسخیاشلا) هراتخا اذا االق ضیا لاق ندهنسانعم |
 هام اصلا باعشلا سخاش لابقب رولاقراومهان ب ویمن لالا فاد کرد هنساتنع» كل دنت ل ئام
 زت اعاد نماز بارم دن وابوخ نیتجن هدننزو رها (نسب رمشلاو (تسارمشلاو) .هلنتعتف (سرشلار تلم رخ
 ول اط نما اد ارا اا ان مش نزار نریم
 ید قند ردنا هیت نوار لا هکرونند دننالواربغتص كازلج انآ لنکس زشوافالخن ادیدشو
 ازکدامناد یشاوح شرشو لول ارم ن مرد صام یا نیر شلاو سرش | ل املا یعرب ل اق هلب رسک نم

 سسانعع كل لک هل دش یولع یشاوم هسارشو سال یا ببتاذا نالف برش لاعب رد هنس انعم كمروتنوک

 ر اب شه دباو جاهد ولن وخ نیتچ رد زا فتصو ندلّوایابعم هدننزو وما (نسشلاو)

 «یرج هدلابتقو برح سزرشنو یهدلاةدشب ملطتا یادرهدلا سراب رع #4 لاضالا نزم واوا

 | تا خد سیرشو ب دی.دشيا لک الا سر شاهن: لاسقب رون رونی دهناویجنالوا لک الا دش هدننزو فلک ترش ||
 هدننزو یاسمن ییارتشلاو)ادننزوآ تاز ( دارا يونواقالجطا

 فقر هی ةا دیو |برع بنیادی تنش |
 | ترش لاقب ردهنشانعم تلمکچهلاالوپیراوط هل توک ال ادو خف كنبش (سرمشل | ددقج هوا یرلکبیدشب یچچ

 ۳ و یه را رز نا ار یا ی مک e «E زد نرمی ی

 لا

 ۱ رم رهام ضالتخاو بار طص اوز دناکله لب وهمبسانمقلوماضت بو ناو هنکبشود نیکو

۱ 

 ۱ E مادا ذارون ملا بالا نم افنرش لالا سرش قبرس قمالتوا

 3 شاسی فو ,اسرشو ة دریا نوش هاو سرخ ضرا :لااولوا فیمو مخرب

 ۱ ۱ | هدنزو فک (سرشلاو) «دننزورجا (سرفالا| !دیدش لک اذا لوالا بابلا تم ةسارش ةيشال تسرش لاقب

  | تفصو رندن یس هلاک ند رش فال 1ڈی داسشو لا سیا سی رشو شسرشو سرا: للام

 ۱ | نیا یدنکلا ةرضاخ ن ںیرشاو رونلوا قالطا هارو لاستقلا فیرجیا سرشا جو لاقب ووند

 بش لاسفبردهنسانعم قارب هیوص نویی فصایبيردوممباذجاذلولاابلا نماسش اهلا



 س
۳:۹ 

 سس سس سس مو صج ی جفت دسر سی س

 مور هداسننزو لیوعلس (سوننس ) عارشاا ذا لجرلا سانس افتر دهنسانعم كسلپا تقر هدنشزو هجیرحق
 یکم هلبا یروصلامضالا وبا نشست لدن داسا هداتزوریپ را( نس ردا ج ضو مب مدار ق هوا رای ||

 تّرعمکيول روند هب اد كلزانو فلو هجا لوق لع ةسلطا«ڭلزانو هجا عونر هدننزوذفنق (سدننلار زدند

 هد ج رک نار تل هرم ظ افلا فاش مامااصوصخردفلتخ یلصونصخت یب نعت 7 کر دحراش ردقویفالخ م هدنسلوا
 قیقرنم برنضوا نوبرلا نم ترض وهو اسدنسسل لاتقیرذب رفا قلوا ندناغل قفاوت هلغلواقان یعوقو
 زدهنسانعم دی و لصاو هتعیبطیا هسوسنم مرکلا لا رد هنمانعم تمیبط هلبمف كنبس (سوسلا) جیبی
 هدیکرت رولو ترا یههدنعورفو تواللخهدنقورع هکر دیمما فو فرج نوسو لصالایا سولا م رک لاش
 هکجوت نایلون هؤ سوسو )رب تب رش ندنآ مررارابد مبرونلوا ربعت کوک ناب هنکو وکو نایم
 هدنتلابازاوها سوسو رونلوا قالطا یندهشبدروق شیدو هننب لختو مشودهباوا یسهاوقم لاشوفوض هکر ونید
 كنب رش سن هلی رهش تار ذم دنا یدقرمكن ران سضخ مالسلا میلعو ای یلغربمعیب لانناد ردیدآ اص قر
 یدلیاانب مالتلا هيلع حون ن ماس نسوس یروب نمرهش ردیمدقا ءلروس نانناواا هرکصن دنافوط یرروس
 هدنس هکلواخو رو ردهفاتسم قلی یکیایرلنی رونلوارر ربع 1 یصقا نسوس هکر دیتا ثتهدلب رب یخدهدبرشم سوسو

 كم هوکو كفش دهوکهیهنشنرب هل نوکس كواوو یضقكنس (شوسلا) ردیعسا یندتهضومر و ردهدلب بجد
 سوسلاهیفعقواذ|لبقکنیبسو سل مخک شوش شوسو فا فاکا اسوس ساسی ماعطلا ساس لاقبردهنساتعم
 كن ره (تساسالا) اهلق ترك اذا فا یضاضکاسوس ءا لا تسابس لاقیردهنسانعم قو ۱

 نیدنسارو سانس ینعع ماج طلا سوس لا قیاردهنسان لوک نر سدو ب هدشتزو لبتت سیو
 نتزو هل لّوسلوقناکهبکرفارما هل سو لاقبردهنسانعم كمروتسوک اب زو بوخ نوجمابیتصتو بیغوت هیسکرب
 اهسوساا) اکنمزبضاذا لول شلع نان نالف سون لاتین داة تنعم قلوا مو لاو هرزوآ نانو
 ین هک وا ناورعق بذر زحب هر وک کی دند ر شر هرزو ان ودق دن غمو رايا یس رف كرذنم نناتمعن هل كنلس
 اضقرپ هدنتلاباندرا هلیعصكنبس (غیسوس) ردهدلب رب هدنرابدموز هلن و رنک انیس (ساویس)ردلضاف دح هدنرنیب

 یبکج اغا ینا بو دیا دوهبظ ءدنرزاغوب و هدنراویب كنم ف تآ 1 هک دیذآتلعر هدنتزو بارغ (ساوسلا) سیما
 قایبقچب دلزار کز دیدار شرب و رایدآ مضومرب .دوخناللحو هدننژو اتم .(لناوس زدنا كاله تودنروق

 قوات ک اح و یلاو هدنتنزو هسازح (هسابسپل) هلباسه رد هس اون یدرفم رديلضفإ كراش یرلکدلبا داتا

 یتنالصو فیقت هب هنسفزا هسابس لصالا ف هکر بد راش انهتیهنو اهتونا یا ةسابس هی ا تسس لوقت رده سانعم
 مدنساننهن قوا عاعتوتلاو با هظفاسحم هترعزنوماهدعببولوا هنسانعم كمتز وكت وروک لماما هنطوضخ

 نسااتس هنونغ جاج نادیا زاجب ماو قالطا سا کاب لاو هرزواانعموت یدنلوا لا غتسا ||

 بلوک تاسلعتو هر رهد علاقو هلغلوا تدّومو بادو موکحو کاحنالفو :یهبنا رد بم هیهسبالنوب قالا

 ید اتر ارد هيلع سبسو سایشدق برج نالفهدربلجمدر دعالطابحاصو فوقو لها یا قس یه چت
 ۱ قدی دنن دحل ناسم ندجردندیفانسا رد زما اعف ندان کل 5 بوک هلع كنس (سس) هتسانعم پاو

 نکذ هتاد رولواردصخ سوسو زو وا ثداح هدنراتمم یسی رغص تانعسقه اد هکر ددا. تلخر لعق سوی
 جا (ضوسالا) سوساااهیاصااذا بار بابل نم اسوس ةَادلا تسو لاقي ردمتانعم قمارخوا هتلعناناوا
 ی سینک «(ناساسمنوبا وبا ) اردندهسا ءازیسا (ناساتسم) زود هناوبح شما وا هتلعسوس ندفصو ةد زو

 کرد كباب نارغصالا ناتساتوردرات دنفسا نب نم نارتک الا ناتالدیو ردت نک دا نناو نشو

 یخی زالو هرد» نعت دوخاب كعاتطو هدند زول رفع ج ی داف كانا ( اوشا تاد ند هرن اک اولا

 شعدروقو زونید هزفجتروق ندیاناوکت هدراشید هدننزو سان :(ساتسلا) دلو بصنم هلح مان فوت هکر دذا
 منم كناسه «دزخآو یرنسک < تناهو كنپس , (م هاتسدم لا یکژافوراهردسباسش یلصا كنون روتید هشید ۱

 لغفا لاق رد صوصخ هلننهقوم لیقتسمو نونلوا لاستعتسا هدنماصناو رخآ كتشره هکر د هلک لب اکو

 ]| هضروکوا هذهقرآ هلي رسک كن (ءاسبسلا )غد هاسنهس هتلغف سپ یش لکر خآ هلعفا یا هاسنپباکااف
 روشد هنتر كك شا ناسا ءاسنو رود هثشاب ا ىز ۆك ڭا. نسّزفلا ٌءاسسو زود ەر یکدلزرد كن زاکک

 ۱ | نذر هل اه ماد هادئا قحا ءاسیس لوعهلجخ لاقت ژدهنساتسنعف دح ءاتتسسو رولک ساب چپ
 سو بیس تست

 و یو هو

 ہم بس

 یوم یصو سس و

 هجا حج مجصسس

 r و vs یا تین ره رسم تنم Taare n aT تست کات وسعت سر سبوس



 دشت

 روید هنسوسوت یغای م!یکیدلباوستون كب ۳ لعف هندب هکرد هنسانهم جب 5 چیت
 نوبص (سودس)ردیدالجررب ندنس هلیمقیط /سودسو)ردزب اچ هد هلینعف كن ةدیوب لوئش دهن تیایط لند و

 ڭلکرارفنرب یهرکی کود هسکرپ نذار سو دس نب ثراحو ردیعما:كمدآرزب ندنر هلبف معو نا بیش هدتتنزو
 نسدسلاازد هدلب رب ربط ارشکو تصح ردیدآ هدلب ززهفشهکلوا دن هلت نبش (نایسودس)ردشلوا یدالوا

 لوالا بنابلا نم اسد موقلا سدس لاق ندهنسانعم قلا ی لامر هبیئل كموق هلن وکس تللادویتنف ك نہی
 ما اکاذ یاب بالا نمادسموقنا سدس لاقي ردهنسانعمقلوا ی 1 كنعادج یو هلامندس ذخااذا
 تنکیدحا وص کی وکی شب بوتلکا ةداعرم نوک ردیب هود كبار هل سک كن همه (شادسالا):اشداس

 نسلاقلا .اذاّریعبلاسدسا لاه ردشید ترد نالوا هدیراناب هلراشی ډلو .هعاب نو رد هنساسنغم بنعه قارب یولشتد

 ی دین ید ندسییصار وضد ی و او یک بل املا تال زاده

 الو ناب رفتن لس لوق لعدآننع هومن (سیارسلاو)هدنو ی رردقوت

 لایزوو :ندنالاح یس هلوقم ثیظوظحم دعدوخاب ندئلعرب فرقت مدع هلان رود هالو ازاغلۇائدلۋ

 هلزاز لف هک غیدشآ هکر ونید هرغبآل وشو هلدلوبال نموا ءاسنا ین ایل قذلاوا نینع یاس رمسو نسرین لر
 شفرعضیاشد نیسو شرس لز لامن ر رو شاد همدا ناوتانو فیعضو قلب ال تاکاذا یمن( لب اخف

 هلب مسکت نبسرولکسار ارس یی لزا زای فلت بو دا ظفح نام نالو هد کنون یمن آدنهشوخو ار زلوشف

 مدار: (یسرمسلا) هیدب نام ظفاس نکی ا نسی رسو سرسلجر لاقب هددنشت ژو هامزکرولک ءاتس رمو
 دهنیانعمقلوا یوخادنو اسب نش ناک ذامبا از تاللا یماسرشلجرلا سرم لاب ودها قوا شرس

 لقعاذا لج زا سرس لاق ردهنسانعم قلوا مزاحو لقا لومطا دعب و هقلخ ءاساذا ل خرا سرس لاسقب
 زارشم ئا سرم فصع+لافیرونید هباک شمل هزارش هد لان زو مم (سّرسملا] لیهج دعب ۱ مزحف ||

 كز دینانو یعضدلراتس (هبو سس )رده چنه ذ م هبضابا لاب یسیلاها زد هدلب رب هدنرق هیقب رفا هدننزورونص (سورتش)
 دما هباف(سنسا )ندندنی د :یرعطصال اب وسس نی داش نی رک ن دجا ندم رض ونا ردندبهاسا هردیدنت

 هیرقرب هدر نیا "رب زجو ردن دنآ یبنسالا یلهدلا میهارب نب داقر نر دلاخ ندی دحر هر هدنس اضقورم هدننزو
 ضاي لرېق ك جوك اکاکروبشید یالوشلنوکس . تمالو یت كنپس (بلاسلا) ردلخشم یی هربشنکن ناب زدیدآ
 رونیدهثیش نالواداقنمو مالمو لهس هدننزو فت تک (سلشلا) دونید هب هبوکل وق لع را دیاهدالق بود جت ۳

 غف هلبعقف كنس تسالبسلاو) هلیتعف (سلس )دانم نیل ل نبی ا سلسوه لات نوساو هنسناسو ناویجوناسنا
 سالسلا)دایقنا و لوس یاتسالسو سلسهیف لاغی رونو اربصت قلشاوب و تالرککهکر وند هثعالمو دایمنا ردرلمما
 لوميا ءاتب ىلع اسالس لجزلا سلس لاش روید هنونجم (سول ملا ) ردهنسانعم قلوا لئاز لدغ هلي ئلنبس
 یرابد قادب نالق یک یش ڈا زوما تن اغآامرخ هلنښخف (یسلتنبا) نون وهف هاتشع بهذیآ نتولتموپف

 جاغاو هنخو اهرک یهذاذا عبار زا. بانلانم لش هللا تيل لاسقب رزدهنشانعم قلوازودب ود تودیک

 | یانعمهلنا سلب هلن رک ام (سالسالا) .تیلب و قرضا اة بنش | تشيل لاقي ودمنینانعم ڭم وخ نوئ رب
 ٌهقاَسنلا تسلسا لات ردهنسانعم قدروغوط ناسکا ةقاتو سلب عع نا عم هللا تساسا لابقب لدف دا رق هدلوا |

 نالق هدنزابیدقادب هکر وضید هنچاغآ امرخلوش هدذښزو ن ام (سالسلا) مان ال ماست ىلبقدلولا تج دخل اذا
 هل (ةساسلا) تلا ٌهبهاذیا سالم هل لابقد هلو !شلوا زود ود بود یکی را هوا نکی شاب زوما

 EEE ندننوک «دننزو نسخ (ینلسما)ردبدآ قلتو اوب ةسشب هش رکتک شا نا ةدشنزو

 . هدشزانالوا ن دق وب ود هنسا عنب كليا نین زتو بیک ر هلبارهوج  ناهار رانو ناخ هدیشنزو لیفت (سلتبنلا)
 داتنفو لمس هدننزو, فتک سلنا رزطا یوش رهوطا هتل او بعص رادا للا ثسلس لاقت د لوا لابعتسا

 (ساسلس اردندآ هدلب رز هدةينارو شوسرظ هارهق كمالو كس د( سولا )4 هکسمسیال یا لوبلا نس اس نالف

 ندنس هلسف اونا ندا «هنزو خرز (یینس)ردیدآه- داب رب هدنتلابا نایهب رذآ هل: هف

 (دسنسلا)رونشد هنا ویو ناش الال تم اات اد ید نالار نیراجورد زا سس

 مس

 هجرحد

 || ثالواهئوا ندهبعاب و یو مودو اس دس هلبا ثدرواذا لچزلا سدسا لاقب رد هنسانعم لاک هپ وصر دننوکیصتلآ

 | اش روتاوا قالطا لوبلا ساس همدآ نان راک ناد بیم لو هلتتسانف و روشد هڅش نالوا

 لل لح
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 | سود (سورلا) ردراشادن رق مالرا روب رع هکر دنیعسا یر. هډلاو كر ذنم ني ناب نو رغ اش منکر ذنم هل وکم
 | یکاشاعنو راخ ی وصلیسواربتم یشماذا اشور سور لحرااساو لاق ردهتسانعم كغعرو:قر هنلاص هدنزو |

 نالذسار لاق ردةنسانعم كع ماعطقوختهزاکنانو هلة ا اذا ءاثغلا ل بسلا سار لاتعب REP بورتوک
 هلی كنار (سور) ءوسلخر یا ءوسسوزا هنا لاق رونلوا لاعتسا «دنماتتملجر سوز هوجو ارشک ی کا اذا |

 نمش مان هقسوم رد دفج هلوایبم هرفکول یقسالاج ربا روس نەكا تو هبلاتصیرهکتوا هکر دەنا طب
 یرضطا قسا نبومعیهدننن زو ریز سب ور) یاسعت هللا مهرهقز یدیخدولهیسورردراب ون ناعدق
 كچ بوصب كي ی هنسنر هلقاا لین وکس كناهو ضف كنار (نیهز )زدی یاب وا نرد یس واد |[

 هندال وکآ هدلتش نو لورح (سوهزلا) ادیدش هطواذا ثلاثا بالا نما سهر ئشلا سهر لاعب رد هنسساتعم

 یداولاسعترا لاعب رذهنس انمم قلوطاوصهزد هدننزو لاعتفا (سامرالا) لوک | یاسوهروه لاق روند

 ردهسانعم قلاچ قو طراوطنکرر وب و اوج د زا اذا موقلا س وترا لاق رد هنبسانعمقلوا ج دزم ساتو التمااذا ||
 شهرا لاش ردهنسبانعع قلیهنب رزو تان یر نادنتزکاه کر کتسوابتکطصا | اذا هب ادلاالجر تسهترا لاق

 یا سهرت لاس زد هنسانعم قفالعرا بونعا اچ هوا یر هدتننزو لعفت (سهزلا) اضعبهضعب بکراذا دارطا

 | هچرحد ( ةننمهرلا) بیرطضا اذا یشلا سهرت لاغب رو ةمانخم قوا ترطضم ذوي نیو او هارو ضخماذا
 لاقن ردهنسانعم كلبا ضيرعن اباد زکو یش مادار پ ود راسا ذا هغر لاش لامى ودهنسانعم كم « هداسف هدشزو

 ۱ ننک و ما لا قیر د هن ساته مزو تکو تف دامو هد زو شکه دم (سعه سعهرلا) رشلاب هلصض رعاذاه[سعهر

 لا رد هنیمانعم كع روبقر هنلاصلناکف (نانسب زاو) هل نبنوکس کام و یتعف كنار( س: زا)روتسیم یاسع+دم

 | یسلاسار لا ند هنسانعم كلبا طی ؛یولوا بلاغ هی هنسنرب و اضتمیشماذا اناسیرواسی رسد رب جزا ساد
 | لاقبکم هیلع ی تعااذا موقلا ساز لاقیرد هنساسنعم قلوا مکح بحاصو زاکیس هی دفناطرب و ةبلغو هطیضاذا

 [سب اس۱ لا نيسلا لنت صف ندیدآ هب رقرب هدنساص نورا هدننزو نوح (نوسیر)4 ةرمهلان سر

 بونالویوص هلي كي كجو كنس (سجتلآ) ردفاضماک نسب اس رهن هکر دهن رقرب هدنساضقطساو هدننزولباک

 هد رو فتک (سعبلا )ردکوریغناذا ایا تایسلانم اس ءاسلا سلام رد هنساسنعم قلوا مغتم

 سبجسو لیلا نې كي ال لوقت نمو ر وتد هنوصشلواربغتم بوئالوب ردرافصو هد.شنزوریما (سبسساو)
RE peهودزب رب یببضب هرنوا نیک م هحو نعل ادا یاس نسنعسو  

 انعملصاح یدنلوا,لاسمهنسا ه هدنلحمیمنادو یدباو هشیمه هلتسانمو» هلک د هب وصشاوارفتم هلقدروطقوج

 ماو چ ید سپ ردقوب یکیدمکهدوجو كرهدو دز هکر ذکمد مراواکس نهق دلوادوجو مره دوز هب
 نسنجرب صوضخ هنس هلیبق بلغت ونب سجاسلا)رولوادیک اتلغلوا هنسانعمرخآی ظفل سې و دولوا كد
 (سپهسآ)هنلواهدرورب نوجما قمل ا قلو د بولو | یوضو ضا تباسغب کر وند نوبة چوق لوشو زوناوا قالطاهنریق
 ناتسبس هب رسک جو كد (ناتسجس) هر "رک اداءاما سعفسل اش رد هنسانعم قمر دن الوت ی وضهدننزو لیعفت

 هژبا نادجههدننزو تاک (نساع )روتی یخ دیناتسعسو زو لد یزرمسهدننسنردهفورعم ارد هفورعم *هدابهدناراهکردیب رغم ۱

 هدرپ و اہم شهنه ضوصحم هبراید مور هلبااط عضو مال دیدشنو هلت مک سطالحم) زدهدلم رهدننب ۾ رهبا

 برغم هلبترمنک«هساملع)ودشفلوا بی رعت بواوا هیمورهرو نمًهلکو یکی راهم ویراتیج نقاسو هل ر ديما
 ردتیالور ردتالورب نادانآو زومغملّمشمین هرم هرفو راجشاو هرثکراہناردنیعسا لرهش نالوایکللا ةدعاق كتنالورب هدنمز

 [سدسلاو) هلی كنيس (سدسلا)راردیا لکا هرکصندقدنلوات بویلسب یکراسب نویق مة بالکی سیلاها
 هسذس حرط لافر وناوا زعتر هد کن وتیذ هی هضحرب ند هنص> یتلا لب صقف كنیس (سبدسلاو) هلنیتعع
 هل واغلابهنشابزونطیمسف هو دلزابو روشدهشبدناب مدقم ندلزا سددسوهتسنماءنج یا هنیدسو هسدنو

 رونیدهوبقشهراو شب یو زدیم ما ثعونندنعاونا تل وا نانو لو کم سیدنو زوشدهنشید نافبج
 سیدسرازالاقب روشد هبهطوفوهرازانالوا عارذ قلا ىلوطو ةسداسلا ةنسلااهیلع تتااذا سیدس ةاش لا
 Cn نوک یصشب تویم اک هر وصنوکت رد كن هود هل نیک انیس (سدسلا) عرذا هثسهلوط ناک ادا

 ناوهو اسدس لبالاتدرو لاشرد هلو ید سجخورشع هکه شرولوا بول نوک کیدا ی اوص هکرونید
 روند هشیدناب مدقم ندلزابهکردفدارم هدننانیانعمهیا سیدس هلنیتق (سدنسلا) ننماطایندرتوهعب راخطقنت

 ۱ روند هرازا عارذقلا یلوط یدو هایم كنس ( ̂ سادسا )هلنیضرولک سدشو هی تو نادم تا
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 ۱/سعرلا۱ هرسیف بّرط ض)اوهوا هاجر ىلا هد ت دش دقراصاذ| سیغرربعب لاقب هلوار اوعهانو برطضم |
 | سعزم لجر لافي هلوا رروشو دیس هطاقس تا وبح ندر هم هکر وسنید دصنمسسیسخ لوش هدتنرو ربنم |
 ۱(ساعت رالا) ند ةنسا نعم كند یهدارپ هلک كن همه (ساعرالا) لبازمانمماعطلا طقتلب سیسخ یا
 | ولظاشنو قوش ( ذسعارلا) شعت راف هشخرا یا سعتراف هسعرا لاش رد هنسانعم كمرتد هدنن زولاسعتفا |

 | زونید هتمع هلی وکس كن هبج» نيعو یفف كنار سخرا) ةهطبشتیا هسعار هقان لاشروشد هیهقات نالوا ۱

 ۱ ردصمسخروأو ذکر ورخ اذ و من یا سغر هب لا قی ردهنس انعم تکون ابو تکر ورخورد سا ڈرا عجب

 ۱ رابه (سوخرل ۱ هیفثرب ورک یاالم هل هغر لاق رد هتننانع» تلیا قوج برو ندنلنکربعمعفو لام رولوا ||
 راک اذکو كرام یاسوغرم ؛ یو سوفرم لجر لاقب روشد همدا تل رتکو زدیم دوعسو
 ةسوجرم یا هسوغرمق مه لاق زد هنساسنعم سنعم سابتلاو طالتخا یرنتقرادلو هدشزو هسوج رها ةسوغرملا)

 ږاداغوناوارف مع ولام هر سسک كەز /ساترالا) دولو یاسوخر مقر ما لب روسندهنوناخ ناغزوضوطو

 نیا منفیضن یدک هدتنزو نسح (سعرلا) هق هل راتو رنک آیا الام هللا هسفرا ن اش ردهنتسانعم قلق

 هل بوکس كافو یخ كنار (سفرا) هن التسا یا هسغرسا لاقنزد هنسانعم كسابا دع نیلولهس ییهنسنر
 ضکراذاینانلاو لوالا بابلا نم اساف زواتسفر هشفر لاش ردهنسانعم ون هلبا هل هدنشنزو باک (نانزاو

 ابا هلن ریسک كنار :(سافزز) ساغراب هدش دشاذاریبلا سفر لا فیردهنسسانعد قلب با سافر ندودو اتر

 روتید هبه نالب روآ هسکو ک هلفاناهدنزو هزمت (هنفزاا) روسدهنناكحهدیادش هنلوف نکلسكنود هکر دهنسانعم

 نت نعمون یدنانج رادع یار دنقل هل رعاشرب ندننس هلق ئط هدننزو دعقمهلفأق سةرم زرددکآ هدسزاف

 | با بلا نماسکرء شا ننکر لاقیرد هسناتنعم عرب وح هنننرتیبهنسنرب هدننزو سکع شک ا ر دیسی لدوتع
 ۱ مودو هرخآ یلع هلا ب وادا لاتش ردهنشنانعم كمردنودهنن ر خآیتلوا كّشرو اب ولقم «دراذالوالا

 | لوش هتتشنزو باک .(ساکرا) ساک اب هدشاذاریعبلا سکر ل اق رد هنسابنعم قاب ہلا تنایرلکدیدساکر
 | رولاق هدەلەمىشاكت هود هلبرایکچ فوزکن وبل هنکلبن نهی نوا رکندو هنوز هود جوار و ةا

 کزاداررسا دنهل ود کر سس يا وب رولاق قلعف یاب هلک کچن دیغاسشا یندلوا بوکح ندرالوب ؛یکآرازبز 5
 یسانلا ن 2 راس اش روادناو هبیناسنا تعا ج: قوحو روشد هراد رم هک رد هنا و سحر هاب رسک كنار

 ۱ ناار بولوا هدنسهتروا كنمرخ نالیکود هکر وشید هزوکوالوشو ردیسعما ك هر در (سک از لا )رکی ا
 نیئیاص هلبا یراصن یراتلع هکرد هفئاسطربهلب دف كنار هيس وکر ا | ردعسک ار ینتومزاردمارود ءارود هدنسهروح كنآ
 كتابو یادم كنم هبخآو رو تد هش د نالاقوص هرب یک هبخآ هلیرمسکو یتفكنا (ةتساکا) رولوا هدنب

 | هلوق هنبوا رد هنسا عم سکر یندوب لب رسک هره (ساکرال )دود هنپياهلبوطولقزاق یفرطیکیاهیدیدشت
 ردهنسانعم قاساهکلبارو هظیرهم ك! ربقو مهرنک ین مه درو مهتسکنیاهالاویسک ام هکر هاو لاغت

 هدننزو لاعتفا (ساکنرالا| ر ارد دنراشنا A 2 وه پاداش لاتقت

 | سکنرال اق ردهنسانعم كم ود هیهنداحرب و سکتنااذا ۶ وشلا سکترا لاق رد هتشانعمساکتنا قلوانوکیرس
 | هلا هلی اح سحامرا را جد زا اذا ءوشلا سکبرا لاقب ردهتسانعم قلوا جدرمو رمایف عقواذا لجراا

 | سحامرن یزع)ادسع نی سحامزو روید هنالسرا :السراو رود ید سماح هک هتنروشد هردان مم وریلدهدتنز و طبالع

 ۱ متکی زاخو هلن وکتس كو یفف كنار (نتمرا) یدبا لکوم هرزوآیرلیشابوص كد نناورمندهبومآ ءارما
 ۱ | 0 شدی هک دال والا بابلا نمار رنا نهر ل اعقب زه هشنم ندینآی انعردهنتسانعم كالا
 | نفی ناک سمرایا ادغ لاقب هنمور ونلوا قال طا هرازمو بق"سمزو هفداذا * مثلا سمر لاش رد هنشاتعم

 . هارتوهو سدراا هسمر لع يح لاشروسنید هنغاربط رق سرو رولک سومرو سامرا عجب رق اوهوسمالاب
 | روند هرازمورف هدرانوب (سومارلاو)هدستزو دععم :(نیمزلا)همامراذاز ےک هنمر لاسر د هتسا د هس اج نھ و

 : تاسماراو سماورا بہت مویلا لات رونیدهرالب ناصب بوتروایرازا بو روا ص یخارط (تاسمازلاو)(نسماوراا)
 زدنا ردا جورخو زوږ هدنتقوهجکا اقلطم لوق لع هراشوق ناخواهدنتفو دیهکس ماوزو زاثاللنفاودلاخاب رایا

 (ساقرالا)ردیسا یداو یداورب هدندروب دسای هدنننزو بصنت (سمرت) رونلوا قالطا هر روناجو هزا هباد نالوا
 | كونو یک كنار مسنامور) سا ادا ءاملا یف سرا لابش رد هنساتعم كمك تولاط هب وص هدننزو لاعتفا

 س

 ساغرسالا)ردزباح هد هلی كنیغ هدنولروشد هکلردمساووهسفن عنب یا نفرملجر لاتش روش دهمدآ
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 یسآرزونلوا قالطا ها سادرمو زا رډبارار هدیمز و یر روید لک رولو اتو ۳

 [سودزاو) هدننزو تیکس ( سید را) یدبا مرکو میو عاش زدن داعی للا ساد رج ی ساب عورهنسانچو |
 هدننزو هلام [ةسدارملا):خوفدیا:سو درو سر لجر لاقب روند همدا یچنآ شاط ثیاغب هدننزو روب
 | ردەنسانعم كود بوناراوب هبیغاشا هدننزو عفت (سبتلا)ماماراذا هیس هسدار لاق رد هتسانعم نعش شط ||

 هرب نچرب وډ ښیا ذج هر دنکسا هد مور نم هب رسک ك لادو یب كنار /سدور (سدور)یدرت ادا هناکبنم سرت لاقي

 در رد ښکلا ند | قد مزوب م هرج زکر دی یعم تنم نی دؤر هاب ریسک ادب لاذو یم كنار (سذور)ندیدآ
 یف تار «نترا) ردشلب ؛ا,شپوشت هداروفاوم دشا انغاک آ هيوا عم ترضح ردهلحرمر و هد اذسخ
 اعسیسرو یاسر هنمو روید منسادتاو لوا كن هبسنر افلطم هدننزو و ذر (سپسراو) هلیسم دش کنسو
 قمی ریا يترو رد ج لوا ۍلاح قمرا بق یراټ یآو پونی رکا دنیا كنم” عب د تشي نا لبق انه ۇادعبایآ
 هک دیم: وقرب صوصخم نرو ةراج جاا تب وط یلازبلا نیا ستران عقو لاسروندهب وق شازوا هلشاط
 هلشاسطنرغاو قلا هنا نا یر: نالوا ٹوعبم مرایدننک ی دارا ردبا.ل لاسیتسا ینآ یراویق كننوقدومت

 هنا بنعم لبا حالصا لعات عفزیمان ناسولواردصم شرو هبال( زا بک او)یلاعت لوق هشیوریدروا |
 هلغاوا هنسسانعم كلبا دابيفا هایساقلا هنتف همان هنايمو حصا اذا لوالا بالا نم استر موقلا نيب سر لاق
 رد ویب هدنرزوا هکر دیدآ یداوزب هدنس هکییلوا نابم زذآ شرو دنسقا!دا یه شرب لابقی رولوا نددایتضا
 ردهنسانع ملا ناهنب ییهبتمنرب دنت |!قاربطواهرفج!ذا بلا سر لاقی رد هنسابنعقمزافب وق شرو ردراورهش
 هدنح الطصا نوبطوغشرو هنفدا ذآ تملا سر لاپ ردهتسابنعم كلبا نفدقیمو هساداذآ شل سر لاقب

 دوخاب تام كفرچ نالوامدقم ندیسپس افلا لوف ىلع هنسوکر خ كفرح نالواعقاو هركصن دس اتفاا

 دشپدناو رکفو لاوئسو بلط یک يکرکهنبابخاو روما كموقرب سرو رونید هی نالوا معه ندنسپستفلا
 هکرهنس اینعءزر شروف عادا , مهرخو موعلاروما نالفشر لاتعب ردهنسانعم قوا علطم لر هديا ابا
 یسرا لیعمسا نرل چ رەد بوسنم هروب رم مضوم مانسر هلتیسنیا نیما یدنلواناس هدمججیاز
 ضرامایت ان اچن دم احو یدیا اوارک یک هتن روئید هنیمادتبا كی هستره هدننزور زر (شسزا)ردندنوتولع

 هندآ ]لر ر زواناذو لقاعو تنانیا سسر یس لاپ روسدهبهنسین نالوا نادیاب وتات هدیرب / ورود هنتلاح نالوا

 كنبحو یشعو مص ماذاسبسرربخ لاهبرویشد مربخناپلوا یهو لقاع نطفیا سبنر, لجزْلاشرونید |
 رولوافصو هنوتسشملکید د یکم هدر( ةر لا ) هوادتبایا با ستسر ؛ هب ب لاق رونلوا قاللطا هنسهم دقموادتا

 وشاف ړو د هنتونک اب هدببتزو هزوجرا (ثتیوسزالاو) هلم كنار هنر ) همیار ةيرا س لاب
 ننیحامرردنادایمسآ هدننزوآ طب الع (سراسزا) روسد هعاط هند و قلا زا هدنزویج (يم یمرلا) .هتساتنعم

 زدهنییانومیادیگی پزو :قنرید بوبقهربشرزید نوا قم قهود هدننزو هراز (فسرس هسریسراآ )دندهن اک تاسن شواز

 نوسازی لاقي ریهنسانجم ميلف هدننزو لعافتلصالایف (ستاربلا) ضوپنلا نکن اذا نکعمناذاریعبلاسرسر لاسقپ
 رخ "یترا لام ردهنسابنجم قلوا عیاشوساف هرچما سازربخرب هدننزولاعتفا (ساسترالا) نو راسن یاربطا
 (سطزآ زا ا هیت ار لاقب رد هنتسانجم هک ام هدننزو هلع اعم لصضالا ف (دسارلا) اشفویرجاذا سانلاف
 هبرمناذا ينايشلا پابلانم ایبطر هبطر لاضیردهنیماتعم قدروا هلبجما كنسانآلا هلینوکس كناطو نجف كنار
 ردهتیانعم قفاق هیب ر ژو كنب د ر یر رلهنیس ] صعب هرژوا هنیسنرت هدنبزو لاالعدا (ساترالا) هک طابب

 زد هّیسناينعم لم د لوکس كنیعو یخ كنار (سعرلآ (سجرا)ضءبقوفاهضعب قباطباڊا ةراجلا هیلعتسطرا لاقب

 كغ روب نوب زنوب ز هتسهآ هنیهآ ندقلنوغروبو ضفتناویمترااذا ثلاتلا بابلا نماسعر لج اسعر لاق
 كم هرتج شاپ یگان ندکبل رپ كب هتاف (ناسسعز )هایها نما يغ یشعیا ناللف.ننهرب لاسقب ردهنساتعم
 ينابهلپیس قلف وپ وا هدسننزو روبص (سوعر) کیلا نم ثریا اناسعر دسار نصر لامع ړدهنسانعم
 ینابیدنطاشنو شانحو :اساعت هسأر فجر یا سوعروه لاشروند هما, :ندا نت کرج بوصرص

 قریلا نکدروب و اییطانن بهسآر فجر یا سوعز ةقان:لاق وند هبهقان نالوا رون هد پوناسنب وا هنوایرب
 هلغما لو ادریس یبیپجراچو نیدپلا عجر دعب رسیا سوعر قا لامپ روند ةیهفان نالوا لاخ یبلآ توروش ويد |

 ناینلوا رک ذ.یتیدوب هد نزاو دا ددش,(سامترلا) نهم ندا یا سوعرجر لا فينو نيد هغارزم نالواروتدهدلا
 دا ودول ولع «یاته لب هنغابا یرلا هلا هکر ونبد هیفود لوش هدننزو زما «نیبعرا) رود فاز زم



 تم 4

 ۱ را TE اانا اموغانطو" کچو هنهتص> ردفورعم

 :قلوا زا نعطو قصحم هشنر وات ادا فلانا زالاقفر رد نش اف قاوا موم روشهدننزولا عتفا ||
 ۱ تر دتر هدننزو لالعفا (ساستنبزالا) هرتغو ملا نیر لاقي ردهتسانع»
 یاسا مهزما سبا لاهي ردهنانغم قلوا فیه و تسسیبشبا كمدآر و ضرالا قا بهذا ذا لجسرزا
 7 مک هن ندنپان لابا ردفلوا نشان را نالوا تاو ضد انعم د کید عر الش رد هنس اعم لیلذتو هغازمۇا وق رفت

 1 ۳ ددنسانج لاتو وگو فا بت یا مرغ اف نم ی اهمیت مت ساب راواردنوسارمهسروب
 ۱ ههانش بنز اا لانطلا ام نا هدننزو رفع هللا هیفوخ ئات (نیسر) رخنأتسا اداهرما نمبزا
 ای ی نمد هلن اونها سم ز ال وم افنآی فتو اب رغ قنا لهن هماننوخ !یدننکب ویا
 ۱1 ۱ ی ولب لینوکس كيجو
 1 ۳ HY ی و داد وبلا نخ الدبر ونامت درک که هودو ښتو ادیدش تدعراذا | ۱

 ۱ رس وغ ندنشدا یهدآربو نما ساحرلان ءالار دقادانالف ناخ ز لاهسردهتسابنعم 0

 كلبا رنو ها اج رم سدو هلبرغ یک نرمه (شاجرالا) ةقاعاذإ تاملار ل والا باتل ا نمر مالا قع هر |
 E ED سا اا از قاذا لجرا سچ را لاق رد هنساستعم |

 5 مو هاش زودولص ننوجرو سامترو ت وصل دیدشییا ساجترو کی ار باجل اقب رولو فصو هبابس |

 الا زد ناچ روب تاو ضیاسج رمو نسورو شاجترربغب لانقنرواوا فصو هموادنانراجهدننزوربنم | ۱
 بعت ةشنرف هک ند هنس اند ق لوا شوم شزاقهلغلوا ضراغ ظالتخاو شیروش هشدارب (ةسوجزملا) رونلوا |
 هدزواپارج 2( سارا نماتلاو طالتخا ىا ةسۈجرمف ىه لاق بردە ر دص ءنروک نان ك جنراشرۈناو| |
 کر ییوصنالو نلوادنددنسیوق هلک زرار دقران هلن وقبویلغب ببار کارون ید هشاتطلوش |
 تقوا وصل رنو لوک و رج بوکج یون لو رر ایقاچ |
 كباب ننیهلوا بولوا كيوص هرجا ی وق یر لعو رون شید هشاط نالبقار ها بوق نوجا كلی
 |( )دونه مینا ناک ین الع یرلکدید سجر نالئاوارکد هل یبوق (نجارلا) روډ هشاظیراقدنآ |
 | ادهن ان عامو اکو دنا مبککاوخو یف كارو هلندو هانم زن رونی هزا درو نب سسک تار |
 ۱ یناذعورون لو دا ورکو نخ اورا اقلطو غأم ئاس جز هبفورذق یا كب تطلت:سجروه لات |
 زاقغو هاو ردهتسانع ناکا شو ,بباذعلا لا تدوم یا شجبر هلچل اتقي رونپد هشیا نالوا ي دوم |
 | «دّراصب لنلوم بطفل!اذکو باقغلایا س جرا لع وهو كش ئا سحر هبف لانقبارد هنس انج بضغو مشخو |
 ]| ست ولو ۱ة ج نم دولوا هرزوا هجو ترد لواو زدعوضوم هتسانغه را ذرمو سجن نر هزوک ناب

 جاس موج مورس ورجرولوا حرشل نهج نئو یکن اکو "كشو "رشرولو لتعلافهج نمو کفر |
 | | کروم هدننزو همت (ةساجرلا) هنلو|سایق هرانوب یر رب اسر دزا درهاع شو القبو اع بط ہک کت هتيمرولوا لكلا |

 |(یجزلار اصیف داع لعاذا لبا او عبار بابل نم ةساجز سجرو لخبر يجر لاقپ رد هنس ازد كلشي! شبا ||
 أ | عانهعادصو کز نالوا تداح نادندورب یا یشنسا ارونو ار دعت نا راز هکر د هفوکش فو رغم هلیحتفو یزدسکكنون |
 | یتبنعتلآ هسنلو !الطهرک د اد بعام ندنسآر بودیا حکم هزکضندکدنلبا عقن هرجا دیک, یا ینانوهو ۱
 ۱ .رنکی مدید هکعشج ینکرت ٭ ر دی زعم یسزاف نیک زون ردمفانلا بی نخ هدنناریا بی لعفو تبنوروتکنتماوق |
 ۱ فی نا ای لاقت ردهنسا نم قضراص هدننزو لامتفا یاس رالا) رظن ةیفو یدیدراندیشیا ||
 | لد هدسننزو طبالع هل هلمع*یاح (ننماحرلا)تدعزاذا ءا سلا تسجترا اف رد هبا نعم تامدلزوکتلوکو |
 | هنر هد زو سالفا هلا هج ی اخ (ساخرالا) عاش یربيا شماخر لجر لابی رونی ردا پو |
 | ردندیماسا هدشنزو سک (سخب) هصخرااذانعسلا سخرا لاقت ردهنساسنعم ققزوجوا ساپ وخوت أ
 oe ر لانة ردهنساسنعم قفا شسابط هندآرپ ه هدسشزو دلت( سرا (سدرا] ر دب بم سخز نادشعسن نتاع

 نوجا كي لود یریا ا یزاوبد هلباهنست یرلکدید شادزدو سدر غو جک مهانرافال والا بالا نهار
 ۱ تورف د ییهنسنرب و سادرلاو شدرلآ لاق * شب کد اذا ضرالاو طعد اطناسنذ رز كلاب ندمدخانمم كلا هرب ۳۹

 || كنليا نهنسنرو ہرییکا ذا ینابثلاو :لوالا بالا نالا نخ رضا سیر یا طظ ردهنس انغم قیافه
TDRیصب هکر دتنآربهدننزو اضم (سادرلاو) هدننزو رم(: بهذاذا یاب نمدز  

 ناتمو



 ت
11۳ 
 تی

 نالوادیدشو یو سچن نارا و را یوا یک
 لاقبدوتید هراشا نالوا نشو ئوټهدننزو مک د (س و )روک نازم ین كص میا سار م ینا ر لقب روو هاب |
 هدرز (نیع سآرادوناوا تشنج اکر دعو دن هک لو ماش سار نیب تا صهیاس فرو سار ی 3

 زز دغاطر هدهکم غراتىنالاس رلود نقره دنع( لکبالا سار )یک زد سوتی ءراشر هب
 هی وادی هدنق تومرمضح ام اطزبف دن دزوب یس هلته سود (ناضسآرزأ

 و دیبقل رعاش مانهطع نی رای( یا راوذ) ردع وقر ندر خت الد هد زج نیک یا رردیدا هبقعر وردی رقر
 السا الان ایلام لومتروت ارش( لا0 یا ف )ر نابم کز لکا نج یر ی ی یک او ا وذ

 قوج E رپ دنرابعندهیاخو رکجو امدو بلقرکرواوا قالطا وضع ترد( هباء امت
 | هیشوف کروند هنآ ل وش هدننزو بارحم(سآرلآ) وا رشکی ا سبئر لجج اد لاقب نوید همدآ ندیآ تن 7
 ۱ | نف لاقن هلوا رولوا یراسیئر هل تهحب مدفتو قبس لوق ىلع هلو ازرمصا ینراشباب ترم ندب رار نک ر دیک |

 | نوقوعش درب ربغ بدنتشابو هقبسو هممت قاس هرب یذلاواةارا بجا یف لیلا بؤر ضعي ناک اذا سا
 رونبد هعیآ ناتصا یزاشاب یککو نویف هنننزو دا دش قارلار اگحذبیا کرو تد هبب ۱
 ۱ مظعن(نمآرلا) دندتهجوا یساو لا ناله لا رکللادبع نب عن ی ی کز |
 «دنوضع ئزغ ندنشاب اکر ونلوا قالطاهیوذ,لّوش هدننزو وص (سوراو) هچننوزحاپصت س ا ۳

 هدننزوتادح: نارا رەس قالا قرط ەل قېت ماذا نلورو ښارو سار م رجالا ہوا شما لافت و قوا ھ
 نادر دن از نمیام او المال تو ادب سو لا) رونیتنالس 1
 [سورلادرونلواقالطا هک احویاوو ردوا كد وقر و كغاطر سنا سرت ۱
 ]| ذمدآ نالواهدنتنابناش مه نونهشو هيخر یا ساورم وهو لاویا سن اروهلا قب رووا قالطا هاته درز ۱ ۱
 سو هدننا 9 اپ FARRER ترا

 1 ا

  Eجواد اد دیتا ارش هک ۱
 لول نە یک بو ناک رای ا نت ا کا
 نشد رادتعا متر دیو باز( ق ودونل) هج لاو آزاد وس تاک اداءاس رنج لقب وون دهنویق
 | ۍارغ (یما ورا ردندرانآنوبس اورا دیچ ن :نښسرا د نادیجو خاّرطا ن ميکووهیواعم نب دیزب د ودوا
 | :زهنسانفم كلما رادر منو غوبشابیداز هدتننزو لبعفت ست زلال و دهناویجو تاستاي یشابمدیننزو
 | واضاذآ لجن سأترا لا قردهنسابنعع قوا سیئر هدننزو لایا( سانت نالا) ایست هلعج انا هاب

 | قانو کنهیکزن لصالا قاهلغشاادا ادب سنرا لابقلردلیعتسمدتسانعم ىق لوخشم یی هکر سو |
 | هدننژو عفت (سأرلا) ییذناوا لانمعتخا هدنسببانعم لاغشا لسا تم وب ت تولوا ةن ملک ابا تشانیوتط |

 فلضتهدلاتقو یزجلهدننزو لداحم ( سنارلا) اسیر اراصا العرا نب ات لاقیردهنسابنعمقلوا سس زینتدوب |
 سو هال رن زو بس ی زار لاضقلا ق فلختیا ارم لسخبر لا ون همدآنالوا ری ||
 ةيارقلا لب و لاق " نادعتسانعم قغودلوطو اه هرصاذا والا تابلانماسب رەد هش بر لاش ردهنساتعم ۱

 هیهاد لاش رووا ۋابا: الو داش هی نرو و رج( ءاسبرلا) روندهنهیهادو ت انشآ لب ز وان الماذا || ۰

 لی رالاقب روند« رداهب ه دنئزوربما (سبب زار دینآق ارتصقزر درو ی یک[ یسبد]ةدیدش یاهاسلپد
 بورلضحو متکمیا لس اش ىك لاقب زونبد ەچ وق زانقظو رۇت نیا اسمر اقص ىزا دوغا یاس وید |]

 غوا لام باصمیا سیر وه لاتش روند هیسک شما وغو ا هتببصم هلتمج راس دوخاتلامو ردهنسانتعم ||
 | "كننالبهنرکآ هدننزو ریا( شپ اا ما ) رب سپر ما ) رثنکی شیب رام لاقب روند هبش قوچوزوسنید زود هیفیهادو ثفاو

 ]| هکر دقاطلا رماعنا ءدننزوررفعچ سپ و) ردبس هک عملا اتاط نادابع نداوعش:(سنپ لاوبا) رد
 ۱ كنس هغتاطە راش ند نسوق دوه دننزو تنیکس (شبب ور کسا شاباز هللا هبقوف ات کرد حرا شرەد باعا |

 | دمو نبق یاب زدم لقب رونی روع نالوا كا تن رؤ نک هدنزو ھل سرا ) رۈيدا تب ارګ اک |
 | چ رش سمو زار ابن "نیر چ ج ر وجنب دا زوم هلعسا ون هب نک تار (ساس رار



° 

 | ماتعطلا نداد لقب یکی نیش و کو دون کود ولقصل ایا نیو اتضسنلاناد لاق
 ]| هلو :تیاعما مىنادا )رد هتساتغم نوع هدتنز عمره وهو للودلا ةا یا

 هر دا ناو تل رزمی تاج کو د نھرخ هو رام شنا ا) راد اک قابا فور هکر وجد نشو
 جز لاشن روند هخدآرهانو قذاح دت هشت وراك ورورد هغداردات بورود هنالبسرآ
 تسمه قوم هستم فنون قالتط :هزواپ هس زر نیک نقل سا زنا یهام اکو

 نونو زار کر یب شادو سبک تنبل غم وا تاج هد هیت تو
 ۱ 3( سال 7 ندادن بک هو شکن واک ن دو هلو بنغ دواک واد یجب
 : لات دو قالب ناو ناو ار بک از هدرا جیب سوت هرهرزوابتسف
 ۳۹ 8 اش هل دوکش كامو یخ تا د نشه دلا) اک تب اھ ضد مشر ئا واود نت بتا
 PETES لاشقۇق ۋىزا زولو نكتو سانت فوکهک بلوا بلاخ
 كف رم تحریک تام اهتز ۇت لو یک یزدی سافت هد تاج

 ۳۹ rea لناهدلا اوکتلساذا موقلا شهدا لقب ؛زد غسان كغك دز یرلکدند نیهدنانلوا ||
 ناز تاشلا ناتا ناکل!سلهدلاقبرددنتاسنعع قلوا لغو زود بول لانسموقو لروساج رب بقق ۱
 من ذهن مالمو وتو ۱(سهد (ساهدالا ۱ ندنویابارتلو لەر سیل الهس ناک ادا ||
 تار زد راسا هدتنزو هسا هاه دلاو) هدننزونفرخ ایی سهدلا نیتیا |

 تم[ قلا 2لو پىش ىا ةساهدوتسهدمالاغ زون وارى قلولب وخ شانك ونلوا قالطا ةخلوا
 ی دوو ربع (هاتهدلا) یل ا لاو یا ساعت وه لاق دونشید همذآولیوخ مالم هدننزو ||
 نه لو ار اسهال یکم زوسپ وضو قو روستا أ
 | ءاشف سس لرق كنوب نکشل یک ءاءدصهوا قتعارق زالج لقول هکرونلوا قالطا |
 ۱ ار هنوز شا ع ۲ (نساتتساهدالا)نوند ةلالسزا هدننزو :روص((ضسوهالا)ر رجب فاذا الاغا دص |

 | ثقا" تفآ هدننزو زقعخ س یر دلت هوس ی تست یو اف اس

 دوان یا نسرهدتاذةهقانلاتق زد هس انعم طاشنو شدن و تفخو رولکسراهد یچج روند هیهیهادو
 ۱ لاق ردد نغم ك لا هژواششوهزاتسا نا ةسمهد ل اق زد ونس اع امم دلت: :هدننزوهجزح (دنسمهدلا)|

 ۱ OTEIRE وخ ت و ٹاک هلت دشو :هژواشاذا

 | روند هوا در نقی نوتشمیا نهو نیمه نما ل اهب ندفنسایتعج ووتسسو
 ۱ هزاپمآهب رد ها رش زر انا نامید نو دلکد هنرع رد هیقارع تغل و و هنساتنعم ید

 ۱ زنم هدوزرو رم ةا ردنا داو راز زند هنو دا لب تانک یاهمه ٠سود رذاون هجا لاذلا لیتو

 | ات دق ندتمونیلات نام کردی راکدیدربکآ سوطب دادسرای رو ناب كدبامنهبحاص هکر دحراش |[
 ۱ نوح ما و رو نارد هندو نفری ردا نالوایبهاشداب لرصعلواو ||

 | لاتقنردهتسانعما كلما میاض ىلا رادیفدا سمو ةدننزو هسطفد( ةينطفذلا) روا خنک ند ایج شب |

 | ندای اضعا نوک کندرمهو قف تراز نازار ةا ملا را لس صف هلام عضاذآل جا نسطفذ
 زا کیش اكنادوکز زونلوا قالطا هتفرطلمب قحا هنشالعاو نسب لقوب كشر هو زرد مس «دیسراف روند هشاپ
 ۱ د : یا موفل سآرونه لا تب روداو قالطا هنعدرکر مو دبق كموقر لحاوالیفمتسعس آران 1

 ۱ بنایا ها طنالوپ تّرع هام ترفک ناروا هانی رولکسوروهدننزو سافا رولکس ورا
 | لاتف دشت قنفوط اب نوا ونشا" :كندننکوب رول ا:رادنصمت سارو :ررزعراثنکم وقیا سر هلانقم

 | یدلوااتفو دب رب نو یر نالوا ناکود هدیقح تب سکوی رظو دسر باصااذ|ثلالا بابا نام[
 | اغوا اندردو لی طتطم اب هک نانوا تلزلض هنشاپار نهرژوا لوح ان رار د نل اف ك نە قيمر هدر لند ||

 | هنت خوشا كموقر هدننزو ربما سر او):«دننزوسک سرا )نلوا قتردق هفمردلاقیرقوبیشاب
 | وخ اشارا هنشاب شرو مهدیسیا رهن رو هد زوه لاقي یک اعکلا سیر نونیدهنس هدرکر سو نوزیشو
 أ مر روم بسا روند هنولق شو تنافاح تلطرهانشاب

ae nڪڪ  

 ی دم
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 | كيل چال عا یانو یردا نا اولا مد ل اپ ںی ولی
 | تمانع لل رک یزبخپ و مما ادا میرسد لاتفرتولول ینا

 اپ هعماج ادارا یلا یم لا چ رولا بسا تعم لی عایجو هه ]
EERO IRE ۰لایق ردا ونی هند لوک ھار دور  

 بو اس م مپ

4 

RE O 0 ۳ی تاج  
 لیبی ی رم در تاب اطج اج سما ۱

 صف یی دلا) نیا فلان چرا سین لابقير ماش هرکس
 | یواز وہا )طب یآسپهدوب سم ی لای وند تور

 |ننمدودلادذوسنیج بش كجا وپ پوتروا یخی دسترو یب اک ةا لا نیش و

 فن بولوا نکتی یک دیو دانگ بجا ل میک وتو يا موی ۽ 1
 || سده فذجوکیپماویودولکسنودیجزدب ار یگدا نبا بما سا کی یا و |
 هاه نزول عننا( نبش )سن ماین دج ئ لایک یط یک ونچ هی نادرمو ی ما

 نام قشر نو کی و نجیب هک + در تنمدپ لات ریتم
Eتلاد ع ینمیلا )پیدا ميان (مماجق لزا یار هند یسهیود) با سرچ  | 
 المرا هنوز لو اهم ئاج يزپح ام ما طق یا نم دروم اناج لا وند اندا مع
 دلش نیم یا "مد ہلجر لاپعیرونید ممیآ ددو یو دود میدآهاس ین r )دو
 دنیا حالی روند هامه دوخ اهن اینم نقارونیچ هکیب ورد ها هد توی زه اب ۱
 دیا تفمد هدیبتنزو حرچدم نابلذ درد هنمنعب یقفه «دسنزو سارق (یجاتسل ]روید 4 دوخ

 مدلب ۇب هدزمصم ءدسننزو طبالع (شنامدلا): ع ملاب جیوسنمیا.سبدم بیول ل اقب روید هشام لب
 نالوا مخو دیدیا نسو دوکه چ صتزور تعج هلن یا.( )دل یرقر هدم اضق ییالفاو ۱

 هنساتزمم حسو روید مساپ ورک هنن سنج سم د دیش یا سد حر ناشی هند ۱
 اند فلخو هز هنود لای یدع لب سویی لنوو ربذصم نی بس رک باتو یو
 فان موقو ناد لر ناق روند همجآ و فک سندلار چم دا عزا بال نم ساتو
 ضع دارو هوادار ون ین لا ندهلیبانعم كل وب زور ی جج
 (یسایفندلار نیا هپ ل جفال هضر ع سن را لافبو دل تبسم هنسانه تالسا شاک هر و نی هننومانو

 سفاندلیچر لایفب نونید همدا. یوجدپ هدننزو بالم (سفانسلا) ئتتاوارک د د همیشه یاو
 ,هجرحب اف (فتندلا)ءافجیا سف یه لاقبدوتید هتروعقجحا ی 1
 قاقورفریسبهچ عضاوتو لذ مدد ذامهنپسفاد لات زد همان و سس

 شقت لاضب ردونابلبانماققاب قرهبق یزوکو ًتوضخو مارا لج
 انا ها نمک نت لو ما هام کیو بتمن

 زر ی
 پولوا یواو یزالصا اهل نکرد ساب دلو )نسل هلبوکی هاواووت نجف لاب سودآ]) بیچوهو

 اسادواسود نسود ی )اپ قب ردا هس انعم ال >نلوضب لای هنن ردشلوا بلقن هاب سیکل

 اهم ادا زن هلن تیام تل ینا هاچ و بم ابو تب دشو لچرلاب هطراذا ادو ||

 مت سودو ردي 3دب لیبقر هادی ن ناتق ن خوو هل هاب لاقیید هنسانعمقاف لولذو مارو غایب
 ۳ كنيناد هلیعم تار هلقبصاذاتفبل.لماد لات دل تش هنیناپتعم اچ

0 

 سا



 ن بوره کیا شک دته یش لاق روند هثبش وچ هایی صفا سک دنا اچ ابنترهطا ادا

  هلبعصكلاد (تسلدلاو) هلن (سادلا) سکش یانیک ادم لنیجر لابقتروثند همدآ وان وخزرابح و
 3اب ظلا سادهبا ل وقت روند هنسمڈ راق لوک ا رف نبل ډو هتل[ یا هتسلدو لیللا شاذاننا لاق روند هغاوک ارق

 زوتید هنسهشبقلتوانالقیع را دعب لوق ییعرونید هنوا ناسنلقاربپ بورشپ دن رخ اوا تنعسومزاب و هطالتخا فی ا
 لوقترد هنس ابنهم نمارغوا هراقلتوا یرلکدیدسلد نابلوارک ذال ریسک ك هره (سالدالا)رولک سالدا یی | ۱

 ۱ تّرضَخااذ ضرالاتسادالاقیردهنسانعم نللشپهلاریایغلتوا نا یاو اک ذرب و سالدالا ف انمقویااتنانامآ

 ات ادتلا) دعددخ یا یشلدهبفیلام لوعت ردهنسانعم هعدجوكیر هلن ناوکسكمالو ف كللاد (سلدلا)سالدالاپ ۱

 مكاذاعينلا عیال سا دلاقیردهنسانعم كمابا نکن دب شم نیبص عات هده نیح بودیاهلیح یاب هدننزو لیعفت
 هه کتش الدم د یکیدلپا تباور تادح هکر دذوخ ندنوب یل دنهدشب دج نفؤىرتشملا نعذعلسلابیع ||

 | ذوخاتشمروکی روپ زم جش اذهعمردیاتیاورهطساوالبنبنآ ایوکر دیا E بودادانسا
 ۱ زتخاندندا قلتندا < یدک موج و و تولوا شبزوک

 | لاسراوسلدن هدنندح لوصا هکر بد حزم زدراشلبا ثیذح تب اور تعاخر ن دتا هرزوا دانساو و ردشلنا
 نکتلردربتعم تاب تباورهلبا ةا نیز افت یخ هدننروص یخ لارا ار زر دق قد یراق رف نج ||

EEE Eهتاور ندنالوافورعم ننابقسبلدنوردتان ینیدلوادطساو هدنسن "دح هلبا یوارویرلنابقل مدعقا نادت  | 

 ردوللوا طقاسهطساو لوا « دهدنسیکبا داور تان دیاتیاورند درصا عم نخ لس حو ردصو صحت

 5 ردیاتیافکت درمصاعم هد فخ لاس رانکیل ردیللوا لتح ینایقل کلب ردلکد ناک ت رصاعم د ر ەدىل دنده الخ

 | هبیکیایسبلدت موحرم یرزجو ردکلبا دارا لب راهلکن عو لاق بویعد انربخاو انن دحالثم هغیص نالو ارپتعم ینایقلو
 ندنالوآلمخینایقل هرزواروکذ م هحودانسالاسیلدن رد خویسلا سیل دنیربودانسالاسیلدت یر رد ثلپا سفت

 | عا وذخا خویشلا سبلدنو ردکلبا تباور هل هروزم تاریبعت نالوا مهومینعایسینیدج نابلوایوعستاذلاب
 | دىكى خد تروص یکیاوبشا زدکنایا همس هللا فصوو مسا نالوا فورعم بو دنازس نمسا لاش یکی دلبا
 منکلذا لنج زا سآ دل قترد هنسسابنعمكمل زکه لفلکت هدننزولعفت /سلادستلا» )یهتناردراهز زممو"یرب
 هل خال اةراح هدنفالنواو البلق ال یلقهذخااذا ماسع طلا سا دن لاقي ردهنساسع قلا هجزآ هجنزآیماتفطو

 ساتسالدالا]عنارلا لسیلقاا ىلا تیب اذا هماهسلاتینل دنلاس رز دهنساتنعمنعا الا هند زک هب اد

 | لات رد مابا رهسفت هلسبمزال فوم رد هنسانعم قلاق بس زج ىج هئالب راوط هدقالتواهدندنزو لاليعفا

 ده تمانع کالا تنابخو طهیسکر هدننزو هلعافم سلا دلا )رسا دتفاليلق اش اه هل املا باصا اذا ضزالا تیادا

 (سومادلاو):دننزوار جف = (سمادلاو هدننورفعج (سمادلا) نوضالو الا نسلاوبالو سادیالوه لقب
 ئدوجو هدننزوظبالع (سعالدلاو) هدننزو ساطرق (سایلدلاو) هدننزو لیطرب (سبعلدلاو) هاډنزو سودزف

 | هزوناخ لوش هدننزو نوزلحسوعا دو هدننزو سودرف شوعادورونبد هیهقان نالوا یلاضو ؛كوىلس قرةلوایزا
 | ثب رج یا سوع]دو سوعلد یهلاش هلوا ینایصع هنجوز نکل بواوارنلد هدن اص وروما قلعتهنفن هکر وید
 نیو زوج «یدوحوو الو ارل د هدکع روبلوب هدنتفو هک هکروشد هرەقانلوشو اهلهال ةصعءاه رها نع
 هدننزوطبالع شعالدوهدننزو و ضاظرق سالدو هلواررو تورها هنفرطیکنا یکنلکهدلاح ینیداوااناوتو

 1 ةيهبهادو تفآ هدننزو طاع (نشدلا) لولدیا سعالدو ساعا دلم لاس اس روند هیفود کرا نالوا لولذومار

 ۱ هدسننزو طظبالع (سمالدلا )روید هپ هر هبهاد یحدوب هدشزو و جرز (ییلبلا) روشد یدک مظمكبورونید

 | هدیتنزو زامرجا (سآلدالا) ردیمسا لب ردیجما لجرر هدننزو رفعج (سلد)روشد هک لند كىو ههیهاد دوب
 | رلدو"یرح هدشزو لحرتس (سنهلدلا) هنلطت دتشااذالیللا نملدا لايم زدهنیبانع» قلوا زنم كم

 | یاب بویلوا نیمو وک هنالسراو ضام یرچیا نی4ل دوه لاقب روند همدا راذکراکو ذفانو
 | یسجو روشی هەو کوک ارق ت كيو نیضراغ ضیا سیا درما لاش روند هشیا لکشمو ضاع ول وتزوا
 | كەك هدننزو سولج (سومدلا) دلج مط یا نسل د لجر لاقپ رو شید همدآ الاجودلحب یف نوای
 e و)(نيمادلا) دتشااذال والاو یناثلا بابلا نم ایینومد مالنفلا سمد لاقب ردهتسانع» قلوا دئشم ی

 | كلبا نفد هنیمزریز هدننزو سل (سمدلا) ظمیا سومداوسا دلیل لاقب روند هدیهک[طظم هدننزو تولا
 1 ۳39 هنفدادا ل والا بالانم ابتمد ضرالاق ةبمد لاش نوسلوایولوا رکو یزاددلر ؟رذهنننبانعم

 ۳ ۳۳ هتحصحاح



 نالو اراک ون تولا الضاو ردیمسا یییرفكن راترضعب هنع لا یمزنسداحن عرقا هد شنو بارم (ساعدلا
 | علق بودیکی کلدرمن هلکقانکح ق وج هکر وند هلو كلشبا لوشو ینئنبال یا ساعدف هر لاق روتاد غا وزع
 نمحدحو اعم قبر ظ لاقیر وتد لوب نالوا الف هی راکچ كاسان سوب هدنن زوربنم (سدلا» هلواٌشلوا

 | هکردیدآ بدتر یطوصخحم هنس هفناط شوج هلب.خعف تاقاکو كلاد (تسکعدلا) هلوا را ینشدنکین) هبقب
 ندینوحو ردقج هوا یضقر هرص زاردیاناژواد یبکردبا صقر قر هنوطقرللا كابر یر زرد دیت 3 هدرا اکا
 هد نزور حنت (سکعدتلا) رادهنساتعم قاتن وا نضقر هرتط رواوا ردصم هسکعدو ردعدق سرف دارع
 | نيغ (نتعدلاوز هليا لمهمنیع عدلا ةسکعدلا اولا اونکعدنواوسکعد لاقي رد هنسانعم هینکعد
 ۱ روتسمیا سو نشه دمو: ڈو سشعدعو لسع در فا لاقت روند هبهتسنول یک هدشنزو جرح تمیز هوجم
 | هلام عیضاذا لعجزاا ننطفد لاش رده تم اتتعم ئاق مداض یتلام هکر ههننزو ةجبرحتو هباف (فیطدلا
 د وسا اذا لیتر سدا لاق رد هتسانعم ق علایم یە رھ لع راغ نسكمدآرب هلل تک كز هزه (ساغدالا)

 لبقنو رونید هبینکق او ندو رونيدهنوناخ ز وغاو نی تتشانش هدنزو حر ز (سنفدلار ةلعربغنم هه و
 لوشو رونیدهنک نو لی یرونیدهمدآ قچ او ین د یاو هدننزو سارق (سانفدلا» روتدهنوناشناضارکو
 ندنربالصا هدننزو جرحذم (سنفدل )هلو راتوا سم زهود توت وا یسیدنکک اسناد هک روب دهن او کل لت

 هدننزو ب راتضت ةلتضاف نسف راقد لا7 جنرال لیقتیا سافا لج ر لاقت روند همدآ لیمو لدن نالوا زات زا
 نالف شفذ لاش زد هنساتنعم تکه هدیجت راطقا هدننزو سود (سوقدلا) هنسانعه تلاعتروشد هزاوکلت

 هنبهذو بهذیا هب سةد ناو وه نیقدنیایرداام لاقي وامة ل غوا اذا ل والا باستلام اسوقد دالبلاق
 | كلبا موجهو لجن دنس دقرا نمش دو یضم دا ضرالا ق دتولا نقد لاقبا رد هنسادت هم كەك ب وکهنیمز ق زاقو
 اه الفاذا بلا سةد لاق ردهتسا تنعع قمر دلوط ن ی وقو هل ج لاج اذا و دم)ا فلخ قدا لاقي ندهاسانعم
 لج لا رولک س بقا دم ی رونید هود كلکرادندشو دنت نالوا زمر در وطن هسک هدنناب هدننزوربنم "(یسفدلا
 هلغ حو نر هیشهنشي راد تروص هدننزو هف رغ (ةترقدلا) هعوفد :دیدشیا شدفادملباو عوفددیدشیا سقدخ
 هلیهف كلاد [(ضویقد)ردقلوا حوتفم نالوا باوص دوخاب ردزت اج هد هلبققف كل د هدنوب ردیدآ كج وپ ربو ردیعما
 هلبعتق كلاد (سونآتیفد) رد اان دسم هر زوا یرادق رم كنتارضح فک اچ هکر دیجما هاش دایهدفلس
 |( سقدلا) ردن دنآ لش س وئایفد ندیکه دنقزابدلب فا هغر رارفندنآ ف اہک ب اعا یک ی دیابت تالزک<
 هد شنزو سکن (سکد لا" لی* عدقت رو تد یخد سقدع هک تن هنساسعم مسپ را نوتشید ةکییا هدتنز و رطق
 هتبسن رئت مكد لا) اتحاذا لوالا بابلا نم اسکد هيلع بارلا شكد لاسقب ردهتسانعم قا اض ق اراظ

 بک اتذآ"عبا را بابلا نما شکد ۍشلا سکد لاق ردتس انعم ن لوا بک اتق بویشکنب تاق تاق هتیرزو كاری
 رهوجب ( نیکو ادلا) ساعنلائاساکدلا نتذخ ا لوقت ر ونشا هه هما هد فنزو بارغ ( ساک د لا ) ضعب یلعهضعب

 | نفع طق قلتوا شعشمراص هنن ر یب هلباههنکو دو ننکو دو زونبک هی یّساومقوحو رونید هزاللسزا «دشازو
 قوجهدزانوبهدشنزو رطق (شکیدلاو) هدتنزو نیش ( نتکیذلا) ةفتلمیا اسکو دو ننکود هعمل لاق اوت
 تنفاک (سک ادلا) روند هننکو لب یشاومنالوا مظطهلبعف کلی یرنسکكلاد (ءاسنکیدلار نوتبدهبیشاوم
 هدراهنسن یهاو یم هلوقع قیا اب رع ر هن ةف نالوا لاف مار هلی دنلنکه کن د هنس انف سداک لار مقک

 | هتیفس ةسبنكدلا) هوحنو ساطعلا نم هب رب طتباموهو سداكلائا سک ادلاب رطب وه لاقب نکل افیرلکدتیا
 || ضرالا تسکدا لات ردهنسانعم كليا راما تاتابنوم مک کن همه (ساکدالا) روند ةثعا جی هدستنزاو



 | هعضوم نامنلوا ترق نارق هدننزو بارحم (ساردلا)رونید هلاک« دننزو ربه (سردل )دیس هینکیناسنارکذ
 ۱ رایدلبالب وح هب ي هسردمیساردمماالسا لهاردلحشی :رلکدلیاتآ ارقهاروت هکر دذوخأم ندنو دو ملا اردمروند

 ناک ادا سارد+ لحر لبو رد تو ام ندنسانعم برج رود هیسکنالوا هدولآهلنابصعوبونذ سازدمو

 | ؛یراقم یا ساردموه لاعب ه:نوندهمدانالواردبا تأرف | زفهربغ دوخ ان سهنلاب د بهو اهم علو بونذلا فراق فراق
 | | هب هود نالوا لولذو مار پولوا نیلاقافونو رونىددبلكىلوب یاب و ردیدآ تملکر هدننزو ساطرف (ساوردلا)

 ۱ سردلا) روید هن السرا دوا لب رسک ك لاد. ( ساب ردلا) روند هنالسزاور وبشد همدآرداس و زويد

 نونبدهیسک نالوا هرج لها هدننزو عظعم (نیردلآ )روند ةیسک ندیا رارکتب کی بویقواقوح ناک زو تای

 [ اولوقیلو)یلاعت هل وغ هنمو رد هنسانعم قموقواهنب رب یرب هدننزو هلعاسم(تسرادلا ) برج یا سزردموه لاقي
 ]| كن هدینزو لاعفنا (ساردنالا) كيلعاو ارقو دوهملا ىلع تأرق ىا ورعییاورشکن برق لع هبال | تسیاد
 ۱ لزوکم بش زو بعطرق (سوعردلا) سمطنایا مس :رلا سردنا لا ردهنسانعم قلوا نسرولب یرناو مسر

 ۱3۳ و مس NET یر لا تم نود واوخ
 | هللا ویچ نیشردیب رعم شفردارهاظ هکو دپ جیم هنسانعم رک اعرونید هناصتس لو و روندهمدآ ول هنج یراو

 ۱ ینهسنارایدلیا لا لاسعتسا هدربک معقلطم هدعبردب نرلکدن دین واک ش فرد هک یدبایلعكهاشنو دی رف لصالاف

 | هچرج د (ةتنفردلا)روتیدهنالسرایرباو همدآ ی راو هیمود ویب هدننزو ساطرق(سافزدلا)روندهرب رح سفردو
 ۱ لجوا سفردلا تکراذا لجرلا سف رد ل لاشرد هنسانعم كهکچ ى لویدوخاد كع هیهود < هیهو د لوس هدتنزو

 ۱ توکس بوباقط هدننزو هحرحد (ةنضودلا) هیات هبخ روند هالن هدنن زو سکودف «نشوزُلار روكا علا

 |( نیناردلا) هتساذا * لا سمرد لاترد هنسانضم كلبازشو تکمساذا لجن یمردلا ی ردهننانعم كپ ۱

 | سودرف (سوهردلا) روند هن السرا هدنزو رو ساطرف ((نسانرذلا )روشید هت هب هودو همدازوا ورا هدنبزو طب الع ||

 | اوعقو لاق رونید,هدنادش هلی کف تلاد (ننهارذلازد ددش یاسوهرد ۶ یش لار ت لاق ردهتساسنغم دیدش هد زو

 ۱ نانا نالوادیدشو بواوا قوچ یتا هدنس هدووکاسقلطم افلم مانتو طب الع (سهار ریهاردلا) اد شلایآ نشهاردلاق
 ۱ هنتلآ كن هنسنرقهنسر ةد زو یصیصخ ( یسبس : دلاوا هل د دښت كنبسو یف ك لاد( س دلا )روند هناویحو

 ۱ هتک هنفدو اانا ل رال اا نم ین دو اس اد تازلا ٰیشلاښ دلاقب ردةنساننعم كملنا انفخا هلا ۱ هلبا نفد

 مسزسد ناناام لاش هبلوا لئازو عفد هلباورادرالضا هکرونبد هنسههار قثلوق لوش هل حف کلاد(سبسدلا)
 :زونلوا قالطاةس واج نالوا لاسر| نوعا لدروتکب ولار خر هجول کو ءاو ذلا هعلقنال یذلاناشضلاوهو

 ,یدضب لوک کر ونلوا قالطا هنا شلو انا رهلکوکهلوکو رانبخالاب كتاب ارش هنوقعس نلهفوق سیساد,اذهلاش |
 [نشیتیدهارغواهزشطکر وند فن فصار قتلوق هلنبتص /سسدلآ) داملا فات وشم یااسلس دات غطا لوغتزادباک
 ۱ یھ انطابو لحخاد هلب رالاعارهاظ هنهورکدآ ابعو ءار 5 روناو!قالطا هراقا ززو ییارهلوشو ردیدرفم
 ۱ ج هدنشتزو هایم (ةساست دلار :م اوسلو ءارقلا عم نولخدب مهلاعاب نّوارف یا نیسد یه لاق ||

 | و اوات هز لب تیدخ هن وکر هدشن زو دا. ی ) ساس دلا)روننلوا.قالطا هنا غوص نالوا نالوا

 بوتروا كب قەنسنرا هدشزو لیعفت (سبسدتلا) ردیدآ بعل عونرب صوص عار ر لا فطا لمف كلا( ةس دلا )

 | تننظت ف تینظتکه اب اهنیس تلدبا اهسستدیا انهت د نم باخ دقو یلاعت لوق هنمورد هنسانغم كمل ک
 | كاغت هللااهاسد سفن تباخ هانعموا مهنم سبلو نیلاصلاعم هتسفنشد هاضعمو لامو هل زمي لینهلانال
 نشعدلا) نفدنا اذا ىلا س دنا لالش زد هننسانضه كمل يم وك هنتلا قارمط هدبنز و لانعفنا /ساسدنالا)

 قوم هنس هاوقدزارغو لاوخو قدصب رد هسابنعمقعردلوط بوبت تات وشح هاتر هل نوکس كنیعو خف بالاد
 موم للوقناو هاشح اذا ثلاقلا با نلا وه اسللعد ءاعولا سعد لاقي یکق مردلوطیسهل وقمقنیقو الو و
 ۱ هثطواذا هد لاشرد هنساسعم ت چو و تم یهنسارت ننعدو زدنشلبا مو فوص* نیس ماکو شیخ

 ۱ سغد لا ردترابع ندفهوص هنغ) ازا كن هدوک هل یردیلانکرزوب قوبق باصق کد هنيا جا شعدو

 هرلا یا هسعذیف تبشم لوةتردن دنسانعم ئطو زد ردصلاب هبعسلرونلواقالطا هزبا سعدو مخ د نعد باتصفلا

 ۱ قوج كررایط وب هدنآ هکر ونلوا قالطا هلوبلوش سعدو هنعطاذ .هنعطاذا زاب نعد لاق ردهنسشانعم قنحگاش قادزمو

 ۱ وبه ایر اره هدنشنزو لیعفت (سنعدتا) زاب الارشک یا سعد قد رط لات هاواززیا
 اد ونا هنغد موق 2 یرکد هکر ردتغ) هدنظهل صعدو روند هغوع هلی كاد (نسعدلا) هنعطاذا زاب هسعد |

 ساعدلا
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 تنعابا حاصرولوا ردصم ان لوس ضا راج هنن ورود هبونآ جو 9 ی کر یا سخدلح ز لاف

 قالطا سخاودهنیراقانا جاص یبماک ا سدنایا وه ءانب لع بارلا ق یشلا سخدلاقب ینکی تیلوموکه لوک
 هلن. حق (سخدلا) رده رعب اد ی رلکدید نیفلد وهاد د هدشنزو دز (شَخلا) رونلوا |

 هنسانعم قمارغوا بهرو نم تلعراوطرولوا ردصتو رولواتداعهدکلن ر کب ب رقهتخنرطراوط هکر دیدآ تلعرا
 لاق رونید هبهنسن قو هدننزو باک (ساخبلا) سخدلا هیاصااذاعیارزا بابلا نماسخد زفانخا سخذ لاق

 هدنب و طبالع (سماخدلا) قلبا ب راقتعیا ساخدعرد لاقب رونید ههرز یهقل قرصو رکی ا :ساخ د دادع ||
 س+جندلاسش رد هنسانعم قعادلا ۲ ها هعدخو ركه هدننزو هجرحد (ةتسچتدلا) روئند ةمدآ هایسول هدوکی لا

 سجندب نالذلاش زد هنسانعم كلا هیروتو رسب ویلا راهظاو نایبقدوصقم ندننتهلیخو رکمو هبخماذاانالف
 روتسمیا شجدمزما لای روند هپ هنسن روتسم هدیننزو ج رخام (سجندلا) دی رام كل نيالا: كالع |

 روند هرهود نالوا یلواطو زوم“ تولواددش لوف لع ږونید هیهودو همدآ دیدشودنت هدننزورفمب نسل

 هیمود .دیدشودنتویریا هدننزو طب الع(سباردلا) رونبذ هروقع بلکو رونیدهنالسراهدننزو ساسطرق ؛(سابلا
 لنز (سدتدزدلا) مدعتاذا لحرا سپ ندنلاش رد هنسانعم تبلبام ۰ دعتهدننزو حرحدن (سبندنآآلوتید

 ةيهادل ایا سید ردلانهامز لاقت ر درا هج وف نیک هکر ون نههناف زوو قاف ربب و رونید هتفاوهیهادهدتزو

 ناردبا نوسضفا هی لکنآ نوعا تشو ر بسا رکر ذی دا قو ع ر ونان ئا سندی ز اغوا حش لانقتو
 .تکسکنالوا هلاتص و هدنفلارآ نویهلبا ساب هدنتسغل یورهلبا هروسکم فاقو هعوعضملاد لاد (ننقادزدلا

 مسرا سرد لانعی داهنس اسنعمقلوا :لییصم واو یزنا كن هنسنرب هدشزو سولح (ضشوردلا) ردا

 ۱ انیلوا عوضوم هنتساشهخوالاو اتم "داموب هروک هنناسب هدر اص تكسلوماسفعاذا لوالابا لا نماتسورد ۱

 لی دلیارفتهل امنا نالوا ینیمزال یانعمهلغلوا مزاتسمییساعمنا فن ف كنبشلوا یسا تكن رنا كشري |

 لصادح هلن رق تموادم یرٌا لوانتو ردتزابع ندلوانت ی زا لبا ظفحب هکر اد عشنمنادنآ ملع نوو بت شوفو |

 برج كاذکی دنلوا قالطا ید هيم ارق ضیح بانک ق يرطب و , ىدناوارت هلا تر قمادا سزد یشا:ندننشیهاوا ۱
 جیرارادلا منیر تسرد ل اغ زولوای: دعته هدرویزمیانعم سردو یهنتا رولو اوج قص را دکر دنع تنم ن ذآ یندوعب |
 | نردو تضاح اذااسو ودو اشرد ةأر لا تنیبزد لات ردهنسانعم مروکض بح نون ان شوردوشردوهتفغاذا |

 یناثلاو لوالا باتسلا نم ةساردو اشرد ثناتکنل نبرد لاقب ردونسانعم قموقوا باک دنشنزو هلاتنکه ساروو
 ردرذوخ أه ندنساضعمرا لوانت رانو و اهعماجادا هبرافا سرذ لا قبر دونساضم كلیا عات ءقاذا
 اساردو اسرد ةطنْخلإ سرذ لام رد لہ عتسم هنساتنعم كکود هاع هدنمرخ هدشزو باثیک ساردو"شزاو

 ىلا لو یطقف ادیدش ابرج برج اذا رتعیلا سرد لاقب ردهنساتعم مناطق هلغلوا نوب ؤا كیهودو اهساداذا

 سردوقلخ یاوه سردف هتقلخا اذا بولا سرد لاتی رولوا مزالوی دعتمهنسانعم کیک | الو تیکسا ۱

 رونید هنوتاخ ضئابح (سزادسلا) نخ (قب رطلایا سردلاق بلس لافرونلوا قالبنطا وب هچعولریک
 باتکلا هسردا لاشرهنسانعم قیتوقوا با کهدرانوبهدننزو لیعفت (سبر دتلو )هب نک نم (یاردالآ
 ازد لععص+ للفعرکرون ولو قالطا هنونجم (سوودلا)ردیسهینکی برف كنوت انخن (سارداوبا )لر اذا هسردو

 ةضانز هلبعصكلاد ( (دسردلا)یلخیا سورذم بو لا عیاو نون یاسورذم لجزل اف واته ول شن

 لا شبهنمو زدرابع ندقلف هس وتو نوب زینت هلی شو لک |لیلقت ل ذک ن دک کرا رکو نایت د ىگە دتا
 ساردا یعجج رونید هس بل یکساو نونیدهنخرب وق کن هوذ درو هلی نیسک کالا ک تالا (سردلا) ٌهضاب ریاةنردوفعل اف

 (شیردا) روند هة شال کساو هنعر وقف كهود یدو هدننزو رم( سي ردلار هلی كلاد رولک ناسردو زولک

 ندلکد قتشم ندنسار دیک یرلکدلپا هوت تكسانژک ویو خالسلا هبل عو نبن ییع ر د ناش فرمت ریسک وزنه
 هدراصب كل و هلب اهموعصم رھ رد خونخادوخا هدشزو روص رد خ ونخ یمساو ردیمگار و نم لازراز

ae.ردبیط مو قیض یالکن الو هدسیومافویشاوردن ورم نحو نی كن هزي ریا ونھ یخ  
 ثربضخ یدآ ینارع هلوا دتم تغلرکق هد ندا نامز ندهدآ: نرو هرزوا ینیدلوآ موسرم هدءتتعم بیت

 خونخا قر هلوا برع ظفلدوخاب یتا رس طفل سد ردا سپ یدلیا ملعب یاب رمش هربمرب ننیرالضز لوح
 سیرداردب مسا خونخا هدعطاق ناهز نکار ظنیلف ردوب یخدیدارم هداروب كفلوم هکر ولوا یرببفت نخ
 (سب رداوبا )رولوا عفدنم لاکشا نالوا عقاو بولوا یناب یس متا سد وذا د هدنروصوب ردموسزم هرزوا قلوا

 وه

 سس
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 اب س < د لا یزد جت ناار ونا ن وزش یزفکا ردهنسانعم نالشیاول رک یاب نیت

 هیف بار دص+ هلوا شاوط هلبارلهنا د نوش, یر هلبنس کرو شد هنیکآلوشسحدو لتعبال ثیح نم هبتداذا |[
 علف رنه ن سنق ن دشن هلیبقیبدع هلی لکی ناخ میخ اد) اب اتما یا سخاج عاززلاسقپ ریشغلوا ||
 یترویط زد اتنه كنلدم نون درو مأشاو تكنلثم 9 نجاد KA عقول ريما ا

 : نامذ هلباسزق هکردوب

 هوا قلو | لودکوا ود راس رکبهدنصوصخ قمردشراب توشوق یراتآهسکم انردب ن ةشیزخ ننس هلق |
 دا نیبعتنادیمر هدنرادقم ی | شفا زول» هرکصندقدردنارپ نوک ف زف ینرلمآ ویو دبا ٹچ

 نناکیدو داوس نیا یرپره یدیاراو ینآ یکیاهدپشضان ءافنعنو ز اے ظخ لنهشذجو یدیاراو ینآ یکیاهدنمان
 نالنتعاجم للهفیذجمنازفونب نکلرایدلباناتفیاخرا ندلح ماندابنصاالاتاذ ندهرازف ییدالب بولا هی رلکدب ||

 | هدنرزوا ءازبغ,سبق یدیاراشلبا نییعت نلدننک جاقرب هسجول که یوضو رب هدنر رذکهر یصهتترغ هلیرالوا ||
 | قیوعت لباب رض هنسهرهمج كناربغو حورخ زاروب نم ندوصوت هاک ان نکرد دیک ب ودنا مدقنوقس یبهفیذج ||

 ]| هیرولرد سرفو یدلوا لصتو دنع تدم هنسقرفولعتشملاتقو برج شن هد نیتمورم نوتلیبف هلیرالبا ||
 مات فک نبوت یادمان یربکلا یولج هک ی سانا رو زم سزف دکردوب یهجو تسهم س حاد ||

 انها کیبورد بدلوا تلف مان لاقعلاوذ كلرهدی هدنلا یح اص نوکرا بولوا كنه,
 تب ۸ هد کب روک غارپصق پولک ن وقبلت یدیارلوفشم هغمالتوا هدلجر یلانقجلاوذ رف ییا 1

 ببرم ده تیفیکه لغم وب ر ضاح یخ ر ناور نده هروب نم ذلیبق هدبلاوطوارکم |
 ]| تلاقع) ورق ءدعبیدشآ هعزاضنمیبهباولج بون اشوب ندنرللابب قترمنللوا لدهدب ورا
 ]لا ققاو لاو دهب مک كارد نغیدشآ هغارممف ندنزوک ین طوح نالوا حام هدد ون نوا
 | هدکدلنا ندو هبلاطفیلخ ءام بولک هنس هب وا كشاورق رویم هلغلوا هک حامد ۇب )مش هدنناذ هدّقدلوا

 ۱ er REY هنچرف ك غارق پوالوپ هروماچ |نلاتامه لبر البا :باوج وید ل ااو تنعلهک مش
 | یتدپواوا لناع هلفلو! شابا لاغشاوزخا یب هغطن یجر كخارصقرکم ید جارخاوحزن نیدنطنهینمعز |

 ۱ ماش | تم وب ردیردب كنا لافعلاوذنک ایوکیدلیاهیجسن هلا سحاد نآساوزق یدروغوط یروابر هدنساضفنا

 | هک هطویسردوخ ایراد ربهدنیزوض :ویاکشوحادور دندنناتعهللرا س د عیال تیح نميدلوا لطنسحادننم

 رد راکدید ناربتاورد :ناسغلروقرولب زر تول وق ندوب ی تدیرب قنرط هلبنسلوا میبهاک بولوانداح هدینسكنا هلن رط

 ةخمر شمارضوا هننلع سجاد ناسناوا رک د (نسوحدلا) راز با رعت همالوطو یتروب هناپط ,هنعون فبفخ كوب
 هدننزودا تتش( نالو هدننزو نار (سام دنا ڌنا) سحادلا اب باصااذا م هسوجدم عیصا لای روید

 دیس نویهگیدن] رک دنتلارب ما دراز دی ادیص هرس توللغب هغازودینآراقج .وج هکر دیبسا ج وب یراضعونر

 نیاجڈو سوح دم تین لایق رولوا فصو هواولم هلناکسو لهاهدصنزو باک (ساحدلاو)/سوچدلا) یدیلوا
 دوتید هرکی اقلطم هدننزو لقیص (سحدلا | ردشلوا دزاوثنوملب راتعا رادهداروب لهالار نک هو ؟ هولمیا
 هنمو روید هبهتسن هاسیساقلطم هدئنزو عقر (شسج دلاو) هدننزو حربز ز (سج.دلاو) هدننزو رقعج (سج.دلا)

 یاد ناستو هدیینب زوطب الع شماحدو طننزو فهج سج دو ی لظمی یا سج دلیاو هیچ دهلبل لاقت

 ینایسج دو ناس دو شماحدو سجد لحر لاش روند رم و وح ظیلغ یسبهدوک هلیعص *ارللاد

 هیسکرذاب سماخدو رروضید هددآ قج او نول ناتسجا دو رونشپد هنمولط هک سسج دو نیم طظیلغ مدآ یا
 ۱ اسارت يوجد )دونر مل ظعجو ا نالوا یرخ رخ وا شلبا ره دهیم نتدانح يعن كلاډ :(ساحببلا) رودشد

 | ناو شون ردکع :د رقرا اوکشوخ یو ات هکر دپ زعم یمزافقیون ز زحد هدیشزو طوف سطع هلباهمچ»یاخ
 | كچ وكب وی دليا هیت هذ ونیز یف یدنسک یهمتل | ةرارزنی طبق تؤدا بیم دهید ین یدک

 قوج زا نقطو یبص نالوا هدهدوکهدننزو ریما (سخدلا) هللاد راربد ید سؤلدڊخدو ردېعسا دکب هلو

 رول زر هوا. سوکہ کر وتد هنر قانب اولا یک ږزاپخاشا راد درخ نالوا ویی م وک یی هنادو روش دونا
 كن دوناو بستن ها کل ونید ها نالؤا هدنڪا یوا | كنابسناو روند هرکیکمکنالواهدنجما كب راقنرطو

 هک ونیدهنباوئاوا قوچ و رونید هنیرلنخب موق 2 قوم شیپ یرکوبیراهنو.رونرد عن دودعم نم هددع قوچ
 هن ر یربیحدولهد-تزو لعیص (سخبلا) رونیدورلفلنوا شمش را ص هی ریربو ردتح هلو | یسهلوفهدرمدرخ
 زند ید کند یقماو زانو هنتا لینوکس كتاجو فاد )نجا روج اغلوا نشرات
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 ردعومن هدف رسک اخ ردیسما عضومرب هدننسهروکیارغفوح ندنز هروکر ضمو هلالض اذکو هاطخ یا ||
 اش خ سیخ ساخلاسقب ردهنسان عم كلن وش نالت سبخو دکر کی لوا نداروا یسینطا بوت |ندجشندنین "دحم

 اناسبخو اسبخ دهعلاب ساخ لاق رد هنسانعمكع قازسافوو كليا دهع ضقن هلن ناسبخو سبخو بذا فا
 ققوف هشالو هوم مزا ذا نالفساخ لا رد هسا تعم كلبا تسزالم بویلربآ ن دنر بنک ربو تکنو ردغاذا

 سام هزاغ انک نالفلعفنا لاق هنهو ردهثبس انعم تزاقحو "لذو عزو تحو رااذا هی تساخ لاش ردهنسانغف

 هلغلوا لیضفت لب لعفارک نوک ندسیخنالو | ةنسانعم قلب روقو قلتجنهدننزو لضفا (سبخالا) لذي بو گن حربیا ها
 نلتفت (نسینه) ددنلارشک یا کی اا سبخا ددعوا سبخاصیع فوه لامبراندلنا لامعتسا هد هنسن ق ةوج كب

 حساس

 تب هدنزرطهب ولوقو جالص ندهازاسام "دقمیدلباانهنع هلن یز لع ماما نینمولارما هکز دیجسا نادنزو ٌهصاخو

 | یرو هُمنادنز هلتاتموتناضحب د نان ڈرا ازارفو بفتراب «عوانالوا سوحهدنا هکر یدیاراش اب جسم عفو
 راتدلبا داشتا تبت هزوچرا ×٭اشسک انیماو انتصح ابا اسب عفاندعب تش# اسکم اسکی راما وشاو داش

 “ےن ڪج

 ۱ لوند ھا دن هدننزوش "خم نسا هدشنزویظعم سخا دل داداهسیخ لا رد هتسانعف كلبا لیلذتهدننزو

 س

 | یباوالا ناسبط ن نیبخمو نوکشلا سب سضخلاو اوزدیلتاق كندر نت مس ردهدننزو دم ہک با: ن نانو
 هکر وند زود لوش دو همسران ناب لوق ی یعردندنیعبات جایا ی نسخو ردزایعإات

 جزن ل تناک اذا ة بخ لبا لاق زالوا شلو سبح هد هناخ نوا مسقدوخان نوعا رک ثوبا رو بلان هیاع رم

 هکر وتید هل رک ادخن رکو یر سک لاف (نسبدلا) نادلا دغ دن تف مشاوران تاسو اتو
 بنل الاغ هزککب ددر کپ الاس هت انفه قلا لسع روتبد نوما و هنساب دعم رکا لاته دبا نال نواب رخت هزات

 کرد حراش للا لج اذکو قلا لسعیا سبدلاباومدشا لاق رونبدرقص هدب عو با شود هدیسراف زاد
 نشبذلارید راح REA E قاللئطا هبشکع چب ن ندناسناسیدو ردشلوا عياش هدنزمگ .مزواهدعب

 هلباداوسقول هک کندی ندا نبدا ةليضتالاد TE هشش نالواهایس تولا لطم هلیعف تالاد

 هک مرق قتنارفنّول کردن وسنماک شوق یراک دید یسبد رولوا لزققنم ارق هکر ونیدهشوقنالوا هدننترج

 ززد یز داكا ەد راد هکر دن رلکدیدهچسوم هدیسراو شوقوردهیسبدیومردبانآا یکن يچرکو کو رولوا

 هنسهصالخام رخ لوشهدتنزو روبنص (سوندلا)زاراس ها «درافرو هدنرم رب كز هناخردشوقرب سینا تیبا

 روتشند هنافطزو و هزوبط هدننزو رونت (سوت ۶ لا )ردیا شوخ ك: یمعطکغابلرانآ هنا :نکرذی رایان هک شید
 فیس وتد )زدن اندآ یعججردیف ذ رم سوت دیتدزوبط ردنب رعد یتنراف سوبد هدننزو روبصاتعقاو ردن رع هک ابو

 كن هشم اط رق ن راج هدنازو بارغ (سابد) دهبصقرب هدسنس هیح ان دنقزعسهدفص هایدیدشنو نفت لب
 ءا یساا لاش رذ «دتنزو درمض سیدوردتومرما لعف ندنظفل رد هلم كلاد (سبد یزد) ربما یترف
 هک تن ردباهوفت یروب زم مالک اباطخ هیهپاخس هدکد روک بزع لافطا ییتمالعرومعب كام رال تلاخااذا
 كلاد ماتا دلا راد با زعبعت هللا سبد ندنفیدلوا قتمارف دو دوان نلرو ع راد ر دغا ےل ارذغ ا رللافطامزب
 یار قر ادعس ن عشاحم ندناسڪڪا هدننزو ءارچ (ءاسپدلا )ردلیدرفه هاسایدرونید دیک کی لیدی

 «لرهدنفولوا کز وهنسا-تعم نالبارامظا تان تانا هلی ملک ك نەز سادالا) یدنا ندق سس هکر دسیعسا

 كار یهتسنر هدشزو لیعفت /سیندتلا) تانشنلا تزهطااذا ضرالاتسیدا لاش رولوا قسارق یزوب

 واتم یهتسترب و یزاوتف هاراویاوه سب دف ؟ هشلا سبد لاش رولوا تم بو
 لا ردهنسابعم قلوا هايس هدننزو لالعفا (ساسیدالا) همدلاذا هفخ سب د لاسق ر د هنسنان ع كليا تم
 هدننزو رمش هل ینوکس كهل ی اخو نحف كاهددشمیایو ىم كلاد نسل ةدلا)دوساراصاذاءىشلا دا

 ردیفدارمو هدننزو حد هلی همچ»یاخ (سخ دلا) زوندهنالسزاو روتیددمدآولتماضصط لکیهلا میطع یک ليف |
 اے موقلانیب شح لاق رد هنتتسانعم لا داتسفا هليساغفلاهشف هدننش سان هدشزو نت سعددلا

 ققوصهتسازا كن رد اد دوك لا نوکوراق نوزوب ییسد رد كنويق شمل رغوب ب اصقو دسفااذا ثا الا بابلا نم
 لاف رد هننانعف قمردلوطو غسل اهقانصو ةاشلادلج نیدیلا لخدااذاواترلا سحد لاقیرذهنسانعم
 هتکات آپ التمااذا لیتسلا سخند لات ردهتسانعم قلوط لبا رهناد يرافوجق كن هلبنسو ءالماذا ثلا نیحد

 یزوسرب ندهسکرب و صحداذا هلجرب نمحد لاقب یکی شیت كح وذم ردهنسسانعم كن هلقایاو ترا نم

 س ۳

 سسس

 یکج هی دخ اودرف یشیارو هببغاذا ثیدخاهنع سحد لاق زد هثسسانعم كلما نکو قمالقص یربخراب |
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 | كنهسک مانعوبربلا قراطن ةربعو رولوا فصو هنسبشید كناوبح یرلکدید نفصیعب هبهیشحو رقءاسنخو

 ناغزوصواهدننزو ٌةقطرف (ةسفنطاو) هدسننزو هعبنق (هسفنطاوا دن زو فدنخ /سفنطاو) هدشن نو |

NENE 

 | رکن هوخ اب پو دبا رخ انا نان دابعروئاوا قالطاهن اطبش هدشنزو دا دش س ایا ردشلبا رارکت ینر هدام
 | تاطيشلا یاس اا ساوسولا رش نم یلاعت هلوقهنمو حراشلا لاق نوهکی دلبا تییغورخ اتو تعج ر هدنتقو یھ لا
 || رنیعجج كسناخ هدشنزو عكر (سذخلا) یلاعد هزلازک.ناذآ:صیقش یا نت ینلا ناطیشلایا نیغازا لاق
 ]| دوخابهمر بس هعس لوق یلسع نوجراقدلوا مجار هروهظ هلک اغزدنوکرونلوا قالطا هنک وک ًاتقلطم
 | هثیراتجرو رخ امد نزار یکی راتمافتسار ددراطعو هرهزو مرمویشمو لحز هکر ونلوا قالطا همریصتفسجخ
 ۱ هجولعشقاب ندسطفوب روتند هوا قصاب یسوریکبولوا قلا هجزآ یوا كنور هژنیتعف (سنخلا) م
 | رولوا هدنزرلنورپ ننعسقرفص تقص وب و ةبنرالا ف لیلقعافترامم دج ولا نعرخت ًاتوهو سنخ هفن ایف لاقب رولوا
 || هغزفصو ەك اخ او رد هاتسنخ رو شبد هب یشک نالوا هژژآروکذ م فصو وزبهدینزو رجا (ستخالا]
 ۱ نب سنخ او سبنخ نب سابعلا ن ساخ اودصع نا سیف نسنخاو نوشید هنالسراو روئدهکح ونا اواریبعت
 | ینا قا رفع ؤباو ردزلبباصص یلسل ان اچ ن سنخاو قیرشن باهشنسنخاو ردر رعاش یدع نة
 | دنشلا نتووع تفعءاتبنخلو ماذخ تش ءاسنخو ردییوق كسنخا هدف زو ءارج (ءاسنطا)ردرعاشسنخالا
 | هدتنزو فارغ بدید سانخاک آرد هفو رعم هرعاش هکر دیشادنرفزف لرخص و رع تن ءاسنخو ردز,یاصص

 | ی رذنمو ردیدآ عضومرب هدن هدننزو بارع (سانخ) روید هنالسرا هدننزو رونس( سونا )ردیعما یسرف

 | نیهظم ننانخ ماو سانخ نب ةهدلب ن نامعا ن هللادبعو لقعمو دیزب یرالغواور دی مسا یدج كحرس
 || فبسبنخو دلاخ نب سینخردندیماسا هدننزو رب ز/سبنخ) ردن دنیعب ات سانخ ن ماهو رای دلو تبص«فرش
 | رونپنلوا قالطا هژاوه هست (سنخا )ردراباعص یراشغلا سنخولاو هفاذح نب سنخو بئاسلا ینا

 | جدو د الترم هدضتنزو رفعج (سعتطا) هنسانعمرقب رونید هرارغصو رونلوا قالطا هدهنیراقاتبو
 | كاتا تقرافمو لودع ندرانآ لغم وا شوخ انوریکلد ندتعاسججرب هدننزو هجرحد (هنفنطا) .هنسانعم
 | د وتنید هنالسرا هدبنزو طبالع (سفانطا) مهنعلدعو مپهرک اذا موقلانعسفنخ لافیرد هنسانعم

 | تن هلجد (سفانطارید)رولوا مجند ءاسفخ سفانخو ردعضومرب هدنبرق هدلب مانرابنا ليف كناخ (سفاسنخا)
 | کر ولوا مچ ءایسفنخ هدرخت هرمز هدن نوک وا هدهنس هکر دیدآ عضومرب هدنبسهبتكفهاشلیجرب عقاوهدنسیب رغ

 روشاوا نما وب نادر هرکصن دنوک ج وا بولوا هاسیس مین یبکشغاوص بکرم یسضاراو فوقسو یزاراوید
 | هدننزو هطبلع (هنفنطاو) هدننزو هقطرق (هسننطا )ردقورعم موب رب ندب رع مات هد تنزو رفعج (سفنخطاموب

 | بدنج (سنتطاو) هلیص كافو یم کاخ (ءاسف هل واعناقو یضار هغالتوا هجزآ هکر وند ه هود لوش

 || لاشود هتسانعم كليا تنایخو ر دغهد تنزو سوج (سوطنا)ردذوخ ام ندنشانعم تبهارکر وینید هنکچوب
 | تحورا اقا ةد تساخ لاقم ودهنسا بعم تاسلیا نفعت هشالو ناو مپ ردغاذاانسوخ سوخ هبشاخ
 دهنعلاب شاخ لاقند هتساسنعم كابا فلخ هناسع و دهنعو دسک اذا *وشلا ساخ لاقب ردهنسانعم قلوادنساک

 یدروذ هکهعضباو دنچو ح رشم یشادنرق هکر دیلغوا یدنکلآ برکی دعم هدسنززوربنع /سوخم) فلخا اذا
 | نل یرلترضح مالسلا هیلعمرک | لوسر هدنفح كنس هلججیدیاراویرا هربمشمهرمان هدّرعویدیا ندارم ید
 | تیقاعرایدلوا "دنره هدعب بولو | مالسا بایفرشو دوفو ههانتلاسر هاکر د هلبا یدنکلآثعشا امدقمراپ دلیانب رفنو

 ۱ سلب مزاع هلن هبمالسا فويس تلالد هدنس همه روت عقا او هدنس|ضذتوم سطح درک قددص تفالخ دهع

 | یدندنس هنر یکی دلبا بیترتیارصم# هعب رالا كولا یکب نیعان#وبشا  راق نالوا یراناوخ هنر مرابداواریصلا
 ۱ لاقی رد هتسانعم قهاللوبرربررهبوص نوجما قمالوا ماحدزا هدنشا وص یرادود هدسننزو لیعفت /سیونجلا)
 هکر ونتید هود لوش هلیسهیب لعافحما (سونحلا) جیدزت اهعدیالواربعباریعبءا سل ایااهاسرااذا هلبا سوخ
 قیضو نوک مش راص هنب رب یر هلب رسک اخ( سخا ) هلوا راکشآورهاظ یم و م ندنکازوعم تیاغب
 نونناوارتبعت ۈئ هکر وند هنالو| ق لشماقو نازاس یم هل لوق یلعرونلوا رعت قلب روق هکر وید هغلجاغا
 هدوس سبخو هدننزو بنع رولک سیخو سایخا یعمج هلراه روند ځد هسيخروښد هرنالوا یغاتبنالسراو
 سېل (سبطنا)ردیدآ عضومرب و هربخوءزد یاهسیخ هللا لفالافبهنمو ردهنسانعم تکرب و ضیفو رخو روضید
 هسحنم یدتها لاق رد هن رلانعم لالضو ءاطخو ملا یا سیا هدا لاش روند هیدسانو مع هدش زو

 دما

 يا
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 یوق سج نم ناکا د| سو لبحلاسقب روند هناغرو و هيا تاق شپ و عزذا سجخ ہلوطناک اذا سوت ےرو بوث

 | سج هلوطناک اذا سيج وسو بوث لاپقیرونیدهبشب نالواهزادنا شب لوط یخدوب هد تنزو ریما (سیمخا
 هرسسنمو هنیغو بلقو همدم هک ن وغ ید لوا بکر م ند کن ا شپ زونلوا قالبطا هرکبنع بترغ سنخو عوذا
 | یزولا سیجنو رددآ لجررب سیخنو شا یا سبم “ابها زف لاقیړدنرابج نډرادمد یحی ندهقاسبو
 || عاج یایاوهسانلسپحت یا یرداام لوعترونلوا قالطا هب یناسنا تعاج و ردراثدح لضوملا سرخ ناو

 عی سجن كنب رالام موف هد ضنزو سل (نیپ*۱)رولک هبسچناو ءاتبجنا یعجج ردینوکه نشیب ( نظا موو
 كتعاجرو مهل اوما سجن تذخا اذا لوالا بابلا نم اچجي لوفت رد هنباننعم قلا ئت ذياب
 بالا ند اچ مهتسجت لوقت ردهنسانعم قا رفت شب ماست یرانا هلسفن یدنکل وق لع قاوا قسه ب
 هدربسخا یا نعمارز رده چ قرف هدنشب نی روب نمنوینعم یتفن هج یہتلکوا مهمساخ تکی اینا
 نوک واهکرونید هنوکرب ن درلن وکی یدل زس وص كنه هود هل سک ناخ (سما)ردلکد مزال ینامژ ین
 لاقیرد دمی وب ید هدنس هدام شع هک نن رد وسل وا برش ردکلکهیوص ن وکی جند رد بولاقهنقالتوا
 ندنکولم نم و ردیدآ لخجررب نسج و شماوخ لبا یهو عی لا درتو مابا هن الثیعرت ناوهو ءانیمطالاش سما
 دیعب یی وص هکر وید هنباسب لوشورابدلبا عازخا نوت یسیدنک دن یشاسغ یراکدیدسجنکر دیا كتب
 || هے نوزه (ساجن الا ) هوا هینوکی جدر ها هقشب ندنژاب رش موب یزاماک هیوض.درا هود لغ خلوا

 هيف ناهنشپ ادحاوالعفالعفوا اتطصاو امتخاواب رافتیا ساتجحا ةدر نامه نول وقبر دبن كاظفل نخ
 رهظب نل برضب ةعیدخاو رکلا ق ییسی یا سادسال اساجنبرضی وه نولوقبو دحاو بوت اتم اک |

 هعیدخو رکمینعد نیب نعع برضواسدسا سچ برتشت نا هلیادّوع ادیعبارفسدارااذا لجرا نالهریغ بو اقش
 هدنس هدارا صوصخ یریغ نک بودیا راهلنا یصوصخرب نوجما لاسفغا قلخردیا ششوکو یس هدنشموپ
 دارم دیعب رفسهسکرب اریز ردصوصخت ع ون ندنغرسوص هودهرزواروکذ م هجو روناوا برص هدنفح تس نالوا
 ذوخ ام ندب رص نالواذنسا نعم راھ ظا ی هلکبرضب و ردیادابتعا ینراب یش س پسو سچخ هنس هود هک لبا
 | غنوا سدس یدارم هکرلبا قترم هسدس ندیسجخیبس هودیعب ردکعد سادسا لجال اسساجخ ارهرظبهلتلغوا
 كليپ روید هرب هد لنت (سماو) لب كاخ [سا) رولوا كعدرراو هسدس قر هریدشلآیجخ
 || لبعف كرايم (سخخو) هلیعص كناخ ساخر هسجن نم اءنجیا اهسجنو منهلاوما سه ذخا لاقي هساتعد
 | ننسومانناولافاک ةسچخ دسجخ یا سو ساخ اواج لاق رد کعدرشب رشب ردرلاودعم ندنراظفل هخه چک
 تاج هلن رنک كن هزمه (ساجخالا) ردیدآ مضومرب هدننزو ءاک رب هل بعف كناخ (ءانساج )ثیوعو تاللثو
 رد هنسانعم لکه ی وص نوک ی درد سو دكمدارب ودسجح او ناتصادا موفلا سجخا لا ردهنسانعمقلوا شب

 || اقول هش وک شب وولنکو شب ییهنسنرب هد نن زو لیعفت (سبمخع ا) اسخ هلبا تدرواذا لجرلا س چنا لاقب
 "شراف شب قماق رادقم هدسنزو :یبارغ (یساسبشا)ناکرا ةسجااذ هلعجباذا ۍشلا سجخ لای رد نیسان تف
 یساجن مالغلاقنرولوا لجر هدتقولوا اریز زد یابسویسادس هسلوا سراف یدیوقلارونید همالغنالوآ
 | سبانخ لجرلاش روید هیسکر ظنا هن رکو هرهجدهدشزو طبالع (سبانطا)رابشاهبسجخ هلوط ناکا ذا
 لالة رو نیدهتبشنالوا تباثو دیدشو مدقو هاتف ك اخر د سبانخ ی زو متد هنالسزاو و ظنا نکلآیا
 نونید همدآ ی و هص نالوا نوغوب ویربایم هدوکو روسنید هیدجک ا ظم كو تباندیدش عدق یاسبانخ یش ۱
 رجب ضتخ نه دو ون آهو یراولب به خدود تزورفدج بخ )اد نوسان ی
 || هحرحد (فسنخا) ردیعما یرادج ررعاش ماندب ز نهدا زو مرشخ نهب ده هدننزوجربز (نسنخ)ردسرافو
 | لوقیلع هنفلزانقطنالسرا هسینخو هيغل مسقاذا لجر اسینخ لابقب رد هنس انعم كرد شل ریس وا

 | رد هنسا نعم كمل وریکه دنن زو سولج (سونْخاو) هلیئوکسس كنونو یف كناخ (سنګنا) زود هنشیورروپ
 نخ لاش رواوایدعتهنسانعم كمل ورکو رخ ,اناذآینانلاو لؤالا با بلا نماسونخواسسنخ هنع شنخ لاسقب

 قلق دیدیانو زسرولب واهضیقاذا هما هما سنخومب راپ راشا لای ردهنسانعمیعوب یفمرب شاب وهرخت اذا ادن
 | رد هنا عم قاق هکوصو كلو رک هدننزو لاسعفنا (ساننتالا) هب باغاذا نالفب سنخ لان قي ودهنسساسنعم
 هرختااذا هسنخا لقب رد هننساسنعم كلوروک هلبرسک كن هزه (ساسنخالا) فلو رخ انا هم ننن اپ

 | سنف هلبا سانا فلوم هب باغاذانالفب سنخت لاقي ردهنسانعم كن دوانوبئاغ هدشنزو لعفت (سنهلا)
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 | زنه( ساتفخالا اردكوا الیلق هبرتشاذا ءال ا سفخ لاقي رد هنس انعم كأ قوح لوق ىلع زآ ی وصو
 ٠ || لوقیلعزآ یب وصو مالكلا اا لحتلا سثخالاقب ردهسانعم كلب وسزوسزمارپ یخدو هل رسک
 أ هلبانناسذخا هدننزو لیعفت ( ننیفتفلا) برش یک 2 نراك آوا لفااذا ءالانم "سنخا لاشرد هتسانعم كم اقوج

 | ردهنسانعت قتعازوا تقفلاح هر هدتیژو لعفت ( ؛نمفتعلا) نفخ یه ءا ءالا نم شفخ لا زدفدارم هدرتخا یانعم

 | ءال ا سخا لاقي ردهنسانعم لزوب هنسنرب هدننزولاعفنا (ساافخالا) میعطضاو لدجنااذلح را سفختلاقب

 سفخا) جارلارشکن اک اذآ نسیفخ بارش لات روند هيارمش قّوخ قبوض هدتتنزورمما (سقخل) رغتاذا

 ۱ یضتف كلاخ (سلخلا)راکسالا عب رس یا شفع بارش لاق زوتید هارش دنا شوخرش لياج هدتننزف شلفم

 || سلخ یعرل اف لاقب هلوا هات هنن زیر هلک رااچ هزات ندنبد هکر وند هراچ یروقلوش هل نوکسكمالو
 5 یصیصحخ که هتشانعم قعافرولواردصم سنلخو امف بطرا هلصاق تشب اتبلا الکل اھو
 | نماخ کرد حراشهبلساذا نانا باتا نم یسیلخو اسلخ ءوشلا سلخ لاقب ردردصم هدانعموب یتدیسیلخ
 «هلوایانع هبا نیلخ هدننزوربما (سیلنطا)ردهنسانعم قعاق هلتعرس یکنیهاش فطخو قعاق ةلفغیلع
 ۱ للیقوطزویاغ عروق بوزارصو طعسا یا شیلخ لحرلاش رود همدآ شعسرف هنلافصو جاصو ردفدا نخ

 | سبلخ لچر لات هلوا یرعسا یاب هکر ونبد هب یشکو لرکب لزق لوشو جاهیا شلخ تاب لاقى زۇدندەتابن
 | زد هس انعم ناف یدوبهدننزو لاعتفا (تسالتخالا) رکن یساکردءاسلخ یوم داوس هضاسطلاخ یزلارجنالایا

 | هسلخ عم هسلتخا لاش رولوا قعاق كياتچ هکردربتعم تعرس هدنوهشم كلو تل و لو لع نیک نملخ

 ۱ فینلطا عبیسوه < یسسوه لا ردود ا او هع اور د مسا هدتننژو هصرفا ( للا شلل انفو اوھۆا
 ۱ كەز (سالخالا) زوين دهنغلفشراق یروقو ۳ كنابن روتلو ام مشا ید دنس هم سالحاو بلسلایا

 أ تیلطتر سای هتظر طلتخااذا تاشلا سلخا لا رد هتسانعم اا قشزاق هلنسوروقیشاب كتابت هلن رمیک
 ۳ خزن لا دوش !ردقت ردیدرفم هاسلخ روند هتوناخ وارکب لزق نالوا طلت لزعمیضاب هلی لاج

 ۱ طفل ا هک ا وک هرزوا یریدقن فذج یاههلاا0 نعب ین از زد هیس الخ دو دوخا ردلماش هثنومور کم کتنو

 الو قنا یر كنلدلاو هکرونیذ ه دلو لوش هل مسکتناخ یسالخاو یک نکو باک دولوا شنا عج
 | نیبوهو ایسالخ | دلو تبار لوقت رونلوارببعت شبح هدرجت الظصا هک ی کی دلو تكمدآضاس مو

 ۱ نالوا فر اعتمالاخیکیدید یمسرافرونیدهسورخ نالوا لصاح «دننیبهجاسد یسرافو یدنهو هدوناوضب نب یبا
 | ردندنیعبات ی نیالخو ورع نشالخ ردندایساهدشزو اا يقاس داخ ىراغنؤم رذەجاجاد
 زدند هبلهاج یارعش (ضالخ وبا) ردندناضاس الخ , نیدعس نی لا لام ندندامسآ هدنشزو دا دش (س سالخا

 ر االغ قمار هننیماسا رود هبز :(سبلخ) یدیایم ورکر دو هم كندوق كنوقو

 | تیم هلو قیر لنز واخ سیال )هویلاستآذا هولا نانو افمم قیشناق هدنزو لهانفت
 بانکی سبالطنامرغ لاب رونی دهزوسنالیفرمصو قیقراا تیدناب یاسبالنخا هلفذخ | لابق نوتدهزوس

 لطابلایا سییالنطاو پالا قاوعقو لاعب زدهنساتعم هدوهس قل ظا هل.یعف ژان (نسانالطاو)( سبالخخا

 | وک سلخ یدرفم دوخانردلکد فو رعم یدرفم کوب و روید هسانقرفتم شک ند تسرب یرب رهسبیاللخو

 اچ اضندنرلک اردا ینابوچهرکصندقدناق هل وص هکر ونیده هوذلوشو رونبد هناسلک نالي سنالخو هلبصتف کاخ
 | تشاو مایطاو قسو ردشلبامسفت هلیقب رط دحام هاب جد هداروبفاومرهلوا ناورهلت دشهبنرم كحهدیا
 | طوفرمضع (سونلطا) روند هرادهسک لادناو هلفسو متلو رونتدهرلهنسذ تروصناشیرپ نانیلوایراج هرزوا
 | مالک ER ییدسکرب هدیشزو هحل رد( هلن ) هتسانعم حادف ر چر وشد هضاطاج قانع هدننزو

 | ننهالخ (سیمالطا) ه بهذو هتنفاذا هیلق سلخوانالف شیلخ لاس رد هنسانعم قلآ نلکوکب ودیا ن بونم
 | ماشخادوخاب حابص» هرکصن دقدلاهدقالن وا لضم نوک تزدهکردب ,رندقل اسو ضوص# هنگ موڊ هدنب نو |

 یکیدجماوص هکرولوا نوک حوا ینحهلاف رسو نعد لوا ققتمەرزوادخاو درو کزدمح هلوایراماک هبوضیتفو

 كناخ( ةا هلی كناخرا ربدانسۈلخ تیعر نلهسلیا شا هدفالنوا هنر وب یهود نرواوآ بوس نوک

 ږد هنسن نالوا ىج( سالا ) )ءاہھلاب رک ذتلاو ةوسن سجنو,لاجر فسجم لاقب زدیعما لددع شہ هلیصف
 لاق روش د هتتش 1 زن نالوا هزادناشبد لوط (سوفلاز:ودنفل بد ییاخ هللادبا هاب یتنشواسماخ نالف اج لاق |
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 ر دیننوم كسرخ!هدنزو ءارجب (ءاسرطا) ردیمسا ییلف ردیناصص ہک ك ماشه نب ثراخ هل بارت بص ن هغیص (نیربخالا)
 لوق یلعهیلوا حوعسم یرازاوآو وب رغ هدنماکنه هب راحت هلغلواراتو لها یس هلجیکرونلواقالبسطا هرکسعلوشو
 اهل میسیال تناک ا ذاءاسرخ تک ل اقیوازی چ یزاوآ كراج الس هلغلواول هقلح هدرخ یربک یرلیکو یراهزز
 | ندن_ هوقو زادص روئلوا قالطا هتفآو هیهادو عقاعقامل سبل عوردلا :نک نم تو مهراقول توی
 | سیلیاءاسرخ ةباعس لابقب رونلوا قالطا هب هبا نابلوا یرب ودعرو ةيهادلایا ءاسرخهامرلاقب ین
 | ناک اذا ضرخ لحرلاقپ رووا قالطاهمدآ نالوازمووا اتصال هک ه دننزو فتک سرا قربالودعراهف
 | نانمارخ) اوال تراصاذا یسرخ قان لاقب رونی هبهقان نالوارمروکب الصاهدنزو يلبح (یسرخا) لیلماتال

 | هلن رسکنپنو فذح كفل اروند ییسارخو یناس رخ هدنتیسنر دلش یبهدیدعدالب ردیدآ تیالورب دنا هلی كاج
  ۱كلبا بتن صوصخح ماعط نوچما كلبا لک | هبهبسخول هدننزو لیعفت (سی رخ ) هدننزو یدرص رونید یسرخو
 | كلبا ذات ماعطن وجا ی سفن یدنکه سخول هد تزو لعفت|سرنه ات دالو ف مطا اداة رل ا لع سرخ لای رد هتسنانعم

 | هکر دوبی اشن * كلة رال سفناب یس رخت لدم ا هنمو ام سفنل هس را تذخفا اذا ءاينفنلا تسرق لاقي ود ةت انعم |
 هفت ملا در یروپ نم مالک رم دبا حط یپیدنک هما وا سبک كجا جە رخ نوا نخور |

 | رو نيد هربتنههو بلص هدننزو لیبجتز (سپسب نا ) رونلوا برض هدنتح هسکر دیانتعاو یس هتیاووما
 |  1اسیا, اسیسب رخ كلعاملاش رد لمس هدتماقم ین ردهنسانعمهتسنو هبلصیا سپسب رخ ضرا لاس

 | عدم سامر خالاك ت كسشاذا لچرلا س#رخا لاقیرد هنسا نعم قلوا:تک انس هدتستزو ماكر حا سا خالا)

 | جوز (سرطا) هلعطخو لذاذاهل سرخ لا تبرد هنسادنعم كلبا عوضخو عضاوتو لذ سامترخ او نوا
 | ورام هلیسدش كنېسو یعف كناخ س ا) عملا لبللایا سمرا ف یرسلا قب رونید هبه یکو کا رف هدتشنزو ||

 | ةنورادناسنلواریبعتكلک او یلوزام شاو اوجاوه هکر درا جش منا ناجا یخ ) روند هی ریس ناسنلواریعت
 | تنیدنه رد هسکر ندنس هلییقدبا کر دسیاحنباهلیعنض كناخ (سخا) رب وب ید موم هلکنآرایجوم هکر وتشد
 | هاهد هدیشکیاو زد باج تشهعج؛؛نالوا,هتدابا ردندهقلاسع هروب نم لوق لرد ردن كنو دأالا سخا

 | شعالاتاش و بطقو یدج رو تيد هرازدلن نالوا زعا بوز خالصا هدننزو نار (ناسنطا) دندان ف
 "سخ لاقیردهنسا بنعم قلق زیچانو کوریج كب نس هصح ناسکرب هلبقف کاخ سا ) یک ادبقرفو
 هکر و نیدهیهنس هیامور فو ید هدننزو ریما (سیسنطا ) ارح اد اسبسخ هلعجاذا لّوالا بالا نه نسخ هاب
 كااخ (هساسخاو) هلب زمسکناخ (ةسطا) هال نودیا ننی لاسقب نلوا قالهتلاشمو راتعااللصا
  ۱كاسفنف تنکیا عبارلا باسبلا نم ةساسخو ةسخ نالفا تسنخ لوقت ودهنسانعمقلوا  سیسخو نود لبق
 بوریکه نشا یکتا وب و روشی هراشید نالوا هدیرانان كن راشد كلوا تاتهقان :هدننزو هنیفس (مشیسطا) اسیسخ

 هقانلا تزواجلاش رولوا خاص هنیراناب رق وديع تقولوا هدولعم هقانو رولواهددقو یییدقارب یراشید لوا
 تلعفادا هتسیسخ نمتعفرلوعت هنمو رونی دی هیدرو هند تلصخ هستسخو ءاننالانود اهنانسا یهو است بلخ |

 روئلوا امده درتلاح هداروب اهطا-تطحتادعب هلاحفراذا نالف ةسبسجخ هلا عفر لاق ودمر هیفنوکیالعف
 یک قلتواو ناص هجرادقه روش هفلع یج هنیوآ بودیا یتفیچ کنم تا هدننزو هما( تنیس

 هدننزوباک ناسا )اللقیا لالا نم ةسانسج اعطا لا زوندملامزنکو راقحوزآوتهنش انعمسزفلاذلالع |
 (ساخالا) اهن ولوا دب یعو لودیا یهنیب ساسسخرومالا هذه اس نونید هرهنسن ق هنلوا لو ادت هلن
 یداربو اسشخاالعف تلعفیا نالسفات تهم خا لوقت راقهنسانعم نالسبا شبا سنسخ زك ك فزت
 "دع سیسخ یهنلبترب (ننانشعسالا) اسسخ هتدعتواذا االف تسسخا لوقت رذ هنا شما قلوب شک انو یتذ
 نودوقی هل عفو یزرسک کناخ (نمکسلآ۱.اسنسخ «تعاذا ةسعسا لایق ردهتسانعم كع ازا ماو
 هحولا خبعل ایا دن ها فاوتنمضتسم لجر لا قب ردهسکس۶ یتوم روند هب شک ر هج تشزو روش ئیش
 بوششوق هیهنسنزپ و هولوادناذاهوش اخت لاقب ردهنسانعم قالق لوادت هلاندلا ییهنسنرب هدننزولعافت (نتناتضعلا

 كما رهنساو لره هلبنوکس كنافو قغف كناخ ( سخا )هور دابتاذا هوس ات لاقی رد هنس انعم كليا تردا مو قاس
 اليلق ةلكااذا هنبعخ لاق د هنسانعم كم هحزاو هبآ رتسا اذا لو الا تالا نم اسفخ هشخ لاق ردهنساتعم
 هنفخ لاق رد هنس انعم كمتوس زوسنیکر خودم همدآرب و همانهآذآ ءاننلا یشفخ لاسعب ردهنسانعم قاب یاتشو

 عارمصلا ق هبلغاذاهسفخ لا زد سانغا قلوا للاغ هنشاتمه هدنصاوطخ شروکورحبعاا مالکناب هلقطناذا |
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 لی تعاضجنراهطاهدنزولمفت ۲ نوتا) زو زونبد هتارق IY تاوان ۋ لوک او دو او رونپ +
 عجتوتاذآ لسو لاقي ردهنسانعقلوا لان درد ب ویج نوچی|هنسنرب و عج اذا لجر را سوح لاب شا

 هلغلوالوخشم هلی هنسنر زونهنکل , پولوا هدندص3 رفس هچ که کر دهنسانعملبا تماقآ نراقم هنس هدارا رتسو |

 | هرا دود قوح هدننزو نس0 یا )فلا ةدارا عه ماقا اذا تالف ی لاقبردترابع ند مالو | هرزوا تضمن
 | یطبیو نیب یا سوعتسب ل ازام لاقب ردهنسانعم تایکتفک بونلان وادوخاب بولیتوط هشیار/ساوصسالا)رونید ۱

 ۱ معطر بزعل نی ناب وداخل الج سی هللا اج لانچ نسا چیش شرق ب واتت زو نیا سخا

 | لىوناق ىكى که نسي روق دروغو ناساواریبعت شکو غاب یاصییامر ر >: شلرافچ یدزکح هکر دیعسا

 ۱ لا رولواردبمم هتسانعم لب ادا ارو زم ماعطسنحو OE هلیا هفاضا ید قی وس دنا

 | دیس دام یا۴ سا ییہ ا داع لئلا هنمورون د نیل ص مورا نالو ازکیتررغو تکو یدزسبحو هز “اذا

 | ید یی هروب زم ةسک لوا :نامزدعب هب ورب بیچ ون هک روک نک ریان دکر نوار هکر دون یاشنم كنه

 ۱ ماکحا ب لوارومأم هتنصمر هکر رر یضعبلادنع یدیلبا دارا یروبزر مالک هلکمروکدن کن «موترم تلاح

 بود مایق هنصوصخ یماکح ا كەر ولام, نلصم هرکصژدکد لبا مالفو ببعد یزو یمرحخآ ص عشر ھا ەد

 39 هوشی اله جو یداپ ادا یوق راکھ کیا های لا لپ نت دی زا نواب نک

vain,خیاه هتل یانیالا هتدلودق ف ناک انا سوی لجر لاب یاد ات تا هما  | 

 ناتفلاوبارندیماسا هدینزو رونب : ((سویح) ردم وسرم هلن اونع ق لوا هبزاجیساناو دبع یسانا هدر این هکربد

 | هلتجوآ یهننسارب هدتدزوسح (نسا) املا ل مف یابعت هدمنج, رد عاشر سویح
 | لاشرذهنساینعم كلبا ی دعتو یلطو هفكيهذخا اذا لوالا با بلا نماسبخ ثلا سیخلاقب_ردهنسانعمقلا
 ء|سویخ لج رلاقب روبنید هیسک ملاتظكی هدننزو نوع نوا هعشعو هلظاذا هقحت االف هسخ
 |سخا از هينعلایا ابا اوّهس انا طباوسا لاق روشد رتینع هل را (عاسامطاو)(سساس ار روند هتالسراو

 ۱ | كرب رج مجنف هدنیز هدننزو بارغ (نساپخ) ر دیتا نإ نسوصر ندراقلزنسوص نالوا صوصخ هبوود هلنرمسک اخ

 مپ و ای ریا ee E SNS رک هو میابی# ار ریما یسرف

 ۳ 8 لیصاز ET ااا یشن: توقف نه هدشنزو

 ۱ راتب زەم ندهنورتغل ضعیلادنعدشمافوا شرم هنن رفت نکا بولوا نت همون درک هنسانعم
 تفل کرد حراش هعدقی| سیر دنخ ة طن لاقي روند هپەنسن عدفس هردو ری |یا سو ردنا رش لاف
 رلپدلیا لامعتسا هدیارمش قلطمو ذخابرع هدعب بوی مع هب ارس یکسا هلغلواهنسانعم مدقسب ردنخ هدهیمور

 | یسک و کاخ (سر) هبهقان نالوا لوبلس س واوا TE سادنح (سادنلبا 9

 ۱ سارا ندلایا سر کره یح برش لا رولکسورخ ی ج هنسانعم ندروشد هب وک هلینوکس كنارو

 سرای اوعد لات رواوآ تای ی هنمایعطتدالو هل كناخ (سرخا) روند هن ېچ وکه دننرودا 7 دش

 | مالیبغتلا اویعطا لاش ږونید هماعط نانلق هه نوعا هبسخوآنایه هدننزو هفرغ (فسرذبا) دالولماطوهو

 ۱ نوا یسیدنسکو روید هبدقاننالوا کلیک[ دتیالا هدنزو روبص (سورخا) ,۷ ابماعطی ھو اپر 5

 ۱ هل یلقلا یا سورخ ةأ رها لاش روئد هنوناځ نالوازآ یدوسو رونی هيه سخول شغلوابینت ماعطیرلکدیدهسرخ

 هن تع مذ ت سس

 هتسچ تمسمان نک

 | تاسبلا نم اهتوخ لجرلا سرخ لاق برد هپ س انعم قلو ار چا با ب نوک هن ینز تجف (سرطا) ردنلا
 ۱ ا هرشا راض اذا لجرلا سرخ لاسقب ردهننسابنعم قاوالالو زمشلد مداربو نشان زا ادا عبارا

 | ترخالجد لاقب هلم زابخ رولک ناسرخو رولک سورخ یعج روند هزمساد هد زو رج | (سرخالا
 | as زونلوا قالطا هیون نالوا نیلسس ب ونقلاح هدنافی ننینغلیب وفسرخ او مالکلا نهناپسیلادقهنمیا

 | دوخ اهل فلوا دیعبندغاط هکرونلوا ق الطا هلم نالوا ناش لوب لوشو ءانالا هلتووصال رثاخیا صرخ ا نیل
 أ میسی لناکاذا نیرخإ ملت لاتقا هیلوا عوحستوص سکع دن هلغلوا هدنتعس خاطنبابا سکعادبص

 , سرخا نجا ارا :لاقی رد هنتسانعم قلاف ساد هب یسک هزمش (سارخالا) یدنهتوصهبف || ۲



 ا
۳۳۹ 

 ت اننا س
 | لالا ابلا نم انس علا نتج ل لاتیرد هنتسانعم قم رواق تا هدننزو سا( )رد عضومرب (ساجوذ)
 نویس لوفتروتبد هتینتسه هنتسس هچ ةت سها | زاتبفا سجنو هتضغاذا االف سج لاشت ردهشفانعم هانعم قلراتطو هالقاذا

 ۱ 9 لیعفتننیمحو او )ملی رمسک كز هزه (ساجالا)ردیدآ عضومر هریک < کاخ (سج) هسزج یا هسجش |
 هرزوا شت ان ! هنسنتیتس ەلوقماود سئو هضغا اذا هو هج الامن رد هنساشنعم قملراطیدآرب هدرلتوم |
jةدننروافهوهقوولباردن دتا ەم ت دش وب والیلقرا لا عوضواذاءاودلا سج لا قب رد هن تسال واط  

 ةا تاک ا لوقت روند هی همزواق هدتنزو هنیفس (تسبا)زدنیع هبانعدوب یالطا هنلحءارهدنکو سیم ۱

 ۲ وتلا یا ساف هافلا لاقت رونبدهروشنو یدنلوارکد هک هتنروتد هزداهم هد تن ز و رم سا دیلقلا ئا |
 نالف لاععرد ةنسانعف تیعرخ هدشزوهفرع (تتسطا) داداش یا سج یس ت لاقت لاعد لود هرهنسن دنادلشو ناقو ۱

 ۱ هلن تفر ذ سج یش عج روتید نخب ولفلوف ییعیز وناخا دز اف(: همرخایا N جا فرعیال ۱

 لاعتفا (ساتعحالا) لو زیهمیا ننبسموح | لاقتروشدهناویخو نایسنالوز هم هدو لس ز /سننسوقنا

 |( سیما! )ایه ناکیدلآ یتا ل اقر زد هنا کلان هو شورخ بوتل دش نویس دلو
 هدکزو ءازج استانا نا )تضغاذا لج اش موج لاقت زد هننانعم كلكه ضخو مشخ هدنزو لات فا
 ندنسلتف هعبنض( سجاوم)یدّیشلبا تنعسو ناعامدتقندیوب ترضخ تنشف دن داتعسرب

 | لحر لاقبروتید هک مادقموریلدو "یزخو روید هنالسراو روند همدآ دیدش هدننزو طالع سرا )زد طی

 | هاد هابعف كنا مواردو تاش هفو عمر ةتركبلا سراج ما ماقق :یرحاذکو دیدش یا سراج

 ادیتابخ ةدننزوجرح دن [سقمتملا) ییهاودلاو دلا دشا یا سبقاط!قاوعقو لاق روشد هبیهاودو تافآو |
 لو فو ولید هپ ب نمک مم دنن زو خیز (سدنطآ) تضفاذا لحرلا سقم لاقرد هنساتشعم س
 زولکس دانح ین دلو ظملا لیلاوهو لیلا سدنحو سدنطا ناو لات هنساشعم تالظرو

eRوکار فک هدنن زو جردن (سدنعلا )رونلوا قالطا هب هک اظ جوا نالوا هدنرخاوا كیاره  
 ارد ةا انعم قلوا نو زو فعض بوشود ندنوق هسکر و رظاادالیللا سڌن لاتشزد هنسانعم قلوا

 یطبو رغآ ی سعزون هل رک كالو عد كلادو كناحا (سادنطآ) فعضو ظقشاذا لنعرا دف لاق
 نالوا هک کو یوص تیاغت و روند هب و هقان نالوا كيلوسو قلاصیدوحو تولوازوعسو روده : هقات نالوا

 هنطسو نالوا الواموک ك ھاك جهد هو زا ام اد یش ندنتعاصشطرف هسکر دا هاتف (شطا )وود همقان

 || بضل هعاتمش همراذا اذا عتارلا بابلا اس هکر لا طسو "سن نالفلاش ردهنسانعع قلوا مژالم ۱

 تماهش لوش هناتزو ساع (ستولعآ) نوفتعنوعرو یاسنح مه لاتش روش هتبزابخاص یوقتو غرو ۱
 مدقرب ندنماقمیئان ندنعا ندنعارد ام و نولوارم هدا یدعاوروج ةد اکر روت همدآ یخ اص تعاتمو |

 ناه دن رو روک (لوم) خا كال ناك ماقا داو دخ ادیضبال ئا وحوهآ لات هلوازم هدا كنم ۱

 (سوطا ارد هرانعم ول ید سنفح 8 ذکر وخد هنروعء ايو ناز دة دسرو حرز شار یدنایرقم کردقزاط |

 لاعت هلوف "یرفو جزاسلا لاق اوساجیعغ تویبلا لالخاوشاح لاق ىزا رو هدشننزوشوخ |
 تاصقو هتعماذا اهلیذ هأ لا تساحل قید هتسانعم كاع زوسیکنا نکرروب شوحو الا زادلا لالخاوساعف |

 لاق ر دف مر ص زهرو یج ردت بویمزاقح تورص ندر دارم هکر دهتسانفم قدربصتوز زو سو لّواب لوا
 | ردلعتتسم هتسانع»كلداتلطو رج هست بوش الوطهدنغلا را نانوال وال و ادنلس ین دطشک ادا باهالارا لتا ساع

 بو کیو هک امناد هدتشزو دا اش (سا (ساولنا) مذ بلطبو مالیی نالف نرغ انالف تک نوفا |
 لاو اوزوما و زومکر س وطن )لیللاب الط یا قنا وغسا و هنآ ل اقر و ن دادا نالو ار دلال دنن
 لاش یک نونهش هوا لاته رازادو رادو هطاحا قس هلجتو عوقو هب تن اظرت هکروتاوا قالطا هدیطع ۱

 | نالژال و هد ر (ا کت ولا )مهراد تللو هات شخنق رهب تازنروما یا شوخ بوططنالع تازن ۱

 روتیهر هود نالوا +رطا یراتکرح EET ولا )ار وت مشان نالوا فلات شو |
 لاتنش ر وتدهمدآ نیل دو یرج ةدلن رو لضفا (سوخالا e رع نم هل ثاغاطب یا سوح لبا لا ۲

 هصاصقو مدو ردهنسنانعم تبارف قلق هلبعط كاع ةساوعا )رود هدروق ندعاسو"یرجیا سوحالحتر |
 ]| دود 4راغو نوعشومدنلا نم ةبلطااذکو نارق یا هساوح امر لاق ر وشد هپ هولطم "دام قلعتم

 هرادو د شکر های كناح ( تاس او )روند هنهاکبعج كسانخ هلوقملواوروندهنعاجب قشراقنڈ هفلتحصانج او

 تع س ت



 کیه

۲ ۹ 
۳ ™ 

SIN 

 E جا لصو ضخ هنبافطا برع ( نیو )درس بک یافت وا جا
 1 لراهلاخلوا« لزهاخلواهرکصادک- دلب دا عضو ریعپ ؟هرعبددع شب هد هناخزرهو تبوزچ هناخ شب تارا یسهناخن وجر وقطهپر زو دو |

 3 هزوب نم هن اخ یز هرعب لوا هرزوا !عضو نالودوهعم ب هدنرانیب هدعب زاررچی دهاخنیوپشب چراقلارا
 | ای ربدنناضعم قشاللوچپ یتزاوط هلیمسک كن هزه (سالحالا )یار دبا قالسنطا سلاح رھیا اخ |

 | هایم اتسلحب |, لاقن زد هنا تنعم قمردفایرومجا یمناد هدرخ هدرخ باخ وسلا هنیبلا اذآریعبلا سلجخا

 ان FE ئز شموام ادب ضیقدارطمترظمااذا
 ۱ ر 2 او |قوخب لیس: هدابزتاجو سلفمیا نیا لجتزا لاعبى نم فا ,ادالحرا نلحا لاق ۱

 ۱ 1 |! هلکدووعتهلبسدایزهود (سالبغس۱۱) هترنکب نضرالا | یطخاذاتاینلا نینجا یاب زاد هنسانجم

 یزوب لغو قوجت نابن و مختل ا فداو هنبکرا ذا مانتا نیلا لای رددنشان»قمالقبوپ رو غاهینزرط
 توان ى مالو زنم وقیوتهدآب دک نرالا دغا د ااا نبال سنا نچ لوچ

 قاند کر وتر لوش هدشزو هم (تسنصآ 2) قوا للا سمت لاقزهدنامم قاط هان
 رارهتا (یاتلحالا) هک لاک هیلع تاشلارراصاذابسلحم را لاق هلو اه دیزرط شعشودلوجندننرفو
 هوش نما لاقزلویزهوکنیوقکردهنسانمنقلو هد یزعر هلا ءاي ڈول نمد قلو! لحن هنیسارهدننزو
 هلفاطاذا!ذکآ سا اب ردهنس نعمت مالوط نس هروج كنه رب دیو لپ اا9 يلح ااا زامات
 نالوا نضزاغ زوتفالضا ةدننزو مزکم (ندجا ) ماقا اذا ناکلابلما لافب ردهنسانعم كل ت ماقا هدزبرب و مو

 زوتلواقالطا هقبتش انلوا قاسصلاو مازا هرزو اهن و هنعا زیا راض لج لافب رونید هشبوروب
 هدقتنزو مه ااا وارا اله ماتا ملاله یسلجمالوهام لاقي هنو

e 0 

 مه مچ من ی ۱

 جر نسخ لام اهن انعم قلوا هوا تیالصو دش هدنرایسوت خب انشای نداد کیانی ا
 او مت (هنشزو تفتک "نسلطا  یاتقلاوا نیدلاف بلصو “قاذا عبازلا اسلا ید
 ب كالا لاشتلاو نیدلاق بلضتو ددشتم ی! ساو سجلجر لایق ردرافصو ندر وازم یانشم
 ۱ کوکو را كمن افرادو لوا هفصو یاو نده اچن نسج اولی کتا روللک نج |
 ۱ ۱ نیخاو بالص یا سج ةنکناو تاسی ا نخ ا: ناکه لاقی هلن كلا رولک ی تجن جل دکن وز وشد |
 ۱ و شااجا ییا ةدیدش یا هاسج هتم لاق ویدا یا سج ماع لاق زون لب قلتنقو قاروق |
۱ 

 از روترااکنولتالص کر یمجب كجا وی و دیتا زد سا

 فوت( ننیعا) یدنوار کانن نون دا لب قل نیغ ةا درد عج و و < 9 تو د
 | چت لاقن راد هسا شم هیات قوا د اه هدنزو هما رک سا )ون تار هاباهب زوال ف ا6ز ا وا
 | ده فز مما وقو یدنلوا رکز کن دمجللجا (یساجال) مش اذا سالا بابل نم سای لی |
 | اخ لغو دن طز فو رم هلن اجنو ن دش بنر نیب دنه وت هروکه تنا: كح راش تادا :یهادلا یالیساماا |
 | :نسناحالا دنه هروكه نابل زاضعب و/یدنلوا تبق طفل ی ندلوادت تركو ریتفاتضا هننراناعصش شخاصا
 | هیاک نددیهاد لر هبکی دباز ر دبا ز احا اد ندرت رانا لئابقر اس یدیا یی درک رس كم وق مقر |
 | ودار لما ننیاجو تست ی هغر رد هکر نده ەمننزۇر اک یا ساپما له |

 کین وسام سس

 وڈ



 ںی
۳ 

 ]| تین اش رینقناد نفس هود باتو یراز ىت تام هل الباب یخ لا ندا تا
 | تبا طال ةنمح ناموا دع ن ا

 ی |۱۳ س صحت سو یک ورق تن

 1 للصالاق هدنزورعغ چر نما )رون وا قالطا ماوس صرف اب لرفع( تایی را ا ۹

 | ط*كناغرردنیع هج ی وضع بوصاب تکا اقخلا زغال را نعرا کرم نیان سرح نالؤا مچتو تاک |[
ance trem ۱ ۱فص ی کو سس  

 وه عیب كلالفیارظن سیم كم ماومآ نو رعطتلا لب سان میت وان يضخ لوس /
 راروان رایاد: دز ئاچ دد مرا قبال کاک ربوده هایشاو |
 هودسعا كد مات نا د غص ب ر ن کیر زمو رنو (نک ها خب قو ا

 لک زه رتندینلاالصا بولوا هان افغلعو نوت یکی الا یک هکروتب 3 ان
 هو هو بول واط درد دور وا همش لوغو بو زا اواز 1
 بضغب ی! انکو نیر لوک ذکودیفربخال متو دناغ یا نشیح وخ لایق هوا ل

 (یبضیط وا هدنلزو یارخ ( یتنافطاو) ات تلنافوا ناخ( آتتیفطو جید اوروبا د اسیا شرق نا
 هکر وتد هک لوشتهدبخ ول ةیط ( شین ارا مراقنا طه یون نایت نشو اه
 لات زا دما باضغا هلیازوس یر دنیبوقهاکزکوا یبا وخ نیک ه هک هوازی اصیل بان 5

 بلبل تکر سوپ واوا یر ابو مارک قایم زز لنت ضباب TT جم 1
 هلن و کیس تانفو نخ لا سد ا) لاو دیلی عقد مته! لج لجن یقین ااه هاب یا ۱
 هدنشزو لی فع سادا یاب نام ناجا فخ لاش ردها یا
 || شننح آر ما لادلقب روت هما هرویلو روني هیزونج تدبیر (یتنفف )بو ا
 | كو یراق هدنننزولح رم ( اسنغلعا] قلنخارتفمل ئاین ج لجو كاغبو ناس ياا زىلال يالت یا

 | یکی صح کو زار داعصو معتز ہم نت ی زعم نعود مکہ کد وند لوچ هل سسک لو شل
 ]| ساق لات هو نه یمن ییا رویا لو تا ربع زا بت

STIهنر داك افرا زاخو فاينل رمق تف تمیز ا نطو ةد زلات علا ر مغ  |[ 

 1 لانبقب رنا (قالطا سگ نالوارنک 42ى رغ بو چیان زەب متون ههنتواخالمادو روت مدار کو و
rودبس هینک تلکس نجات ساع ما)وم دهی زنان لسق زا( وه),هناکما طی  

 عاج یاییلح لج و فروغی ددتدآ رد ابو وجدان درد كني رلقو اراب سدو وچن #۹
 || سپلجو یصطا سبلعبدنایماسا «هنزورب ؛سیالخ لک ر فای اجا لرجال بنی ویلا کیا

N ۱و اوج ی  REE 
 ۱ نوک مالو یخ کام لقبا ) رالیدآوصوب تندرو خوب هو بن نیا او

 e en 0 د انش واس ناامنیو او تالا
 19 سیرع یا یانو نیک لری هل مینو دک زی میل فو ی | ۱

INTEسلجم لقب رد هنا اوا غلا هاتوا صا نوا تو تولز نالکلوس  
 | ی ناش دج مورا جزا (یوخ ولادات دساج تن ناما با 0
 | 2+ یدایوتكننهقرا رونی قید لوڅ مینو ءار چب یاسا REE د
 ادولس) اه ظر مت ناک اذا ا الة شو نلحق اض ال ات روت د:نیلجلا.هقنوکد یهو اهایشقاث 1

 [] تنو مو تمزالم هنغالتوهوح هکر وند هرو نوش بغ كنا مایسالخا) ارج ےن تفاخاا ھو | ۱
 بة هاننزو بارش سال وب و ندزروکن فلاح نالوا دندانه وصلو مو او هو |[

 ]| سالی دتلو الاخ قوا یی صل ات یا



e 
 ی

۳. 

  ۱هلند هندزو تو تینا دواب تل نلیموک لوک نم منی جن وق ندمان ۱

  1را هان لی ا نیا ةه هست راو هل ربخ عاص هلا اهتد رادار انلا تبسمح لوقتردهنلتانعم كمرودشنآ ۱

  ] ۱!الوقت ید تبمح هل لقب هنبنیس کدو ین یار ناجا هاتر ۱ ۱
 یبیشلیا سفت كتا |

 هل نینیلطترا کو فوچ درک لوا هتان بال[ فر رب و هضم نس دوری نوک دنیا

 || دود ا ج هوم, كب ةا )رو لوعدروتکب ول :ناتمهلوا كت ىرول وب «دربنو كسرات
 || اتوضالوا هكر ارا الو اسجل عام اقم ردهنشاسنعم.تکرخ لرز مسکا ( سلنا ) هنسابنعمنوجزف
 || نوک لا یخ نده انب نورم نوین روک ی دنک نکردبارورم نیکییرق هتسزپ هدب شرو رم نسبسحو نحو

 | نکو هرا لو ین زق نم نضعم صادق لوقت روئندهنیس هول راک 15 ۱
  ۱ههوو درر وا ضراعهدالولا دعب هنوتاخءا نو اتوص یا اتل هنغ تعم مام لوقت رونید هشت
 || لاغر وادا هغو وص ندیاقازج ابولاج نناناسنوةهالول .دعب اه اب اه وت یا اح :ءاسسضنلا کشت
 [| الا نسخا نا نوته مو ون وا لاس هت «هنسینانمه هتف هل ترسام نسو یر لا هقرخ یا اکا شا
 | کوک های هدعلول وک بجو هناشنوزا نفر لفل مفا ةبساننم یا اذیا ینا هل ا

E E دچا هلا تاز اح هچبزآ مانس هی هنن هج زا ندب اروم اکبس ندضرطز 
 : سرا یو رفاه سا بزم دوو نواب ۱ ۹

r 

 ۱ هو یربسک كاج( تین طلا !:هلارردال ایا سا انوه لا رول ع نمله | ۱ 1۱

 ۱ لوق لعردیفدارموهدنتنزو سوشاج (ییوسدطا یوستناصیادوسنسع ا |
 ی یا ایات وزا ینا لکی لاب ود هتسک نیروهوا,نیوساحو ندلنتسج هدنالوا |
 و سواح هنس ناستب ردا لاسصینسا یب یشاوم هکر وند هلبقاتیق ید وب هد انو رو |
 واسه یاون) هسته نم قلو | نخ توصل دونوا یقللطافربدلبطعتف او كيم فسا ۱

 «یاوف نانلواریبجت سلوقوذو ماو رعضبا و سدان ارد هسانتسیکر دم هکر دیس ۱
 ی لماوخوردی لار خنینیکتسوسح ئ نامننا هلوبنسنتوقنالو؛عو دوم ن دنر ره ر دټرابع
 هدوم لزاز (ةسصبا )ربا لاصینسا یابند تابع تدیشا نو کج لبو طناب کو | و۱
 نم چیو نام دناجاذ ملا تلی ج لوقت ودنا حی مونا هوا تیوخ تا هوا توت ۱

 ۱ بودیا |قننتب ندنظفل ورک وی ید يازغا دنا 3 نف سخن ودیلغ رو |
 CC ETERS اورولو ا نر طن مرغ هنمروتید ردینزو ت الطف ||
 | هکمورردفورهم هلان انس ما ت رقو ن اخ هب رقالاحدیدآ بر هلن ایم لوقا ملا دهلبا طساون نحو نولوا 1

 ۱ | کنونی نیک کن یاغب هل كام( نیا حس نایک | دف اعتم ةلکقد ناسبخ ضزا هکر ددا و رق رب هد نق ||
 | داوچیا سايل جر لاعب روتیذههدآ در ناوجو رم یا ساس خج فیس لاق زموفیرنا كشلباهدهبنرمض |
 E هدنزو بازغ ( سانتا ردحع مجرب نیب رف (یا تاز ر دیا لر و
 سالح | ږوچد هدرا بدن رقوهنب راک هنن و هن راقب نق شا طم درخت ساسحو راز دیاهرومالص بودیروق
 اهدرن دوخ ان ردیا عج ترا یه طابک اوکو نیا ظفلت هدنفو یادوي ین ولطدمدارب هکر دهاکر هدننزو ماطق

 ۱ OE TET نط هیرسیک كةر له .(سایحالا) ردهدنکبس كمدلوادومشنو نیونحم
 هتربصب وا ةندجوو هتننطاذا خلیج بلوجت نیل دزد بعنیتوصدوخا ننکرخ كنس و ||

 | تلسجبا بديا تین اسصعب و راریدتیبسحا بو یاس نیس هکر ووا هاکوهسح تدجوو هلڪو

 ۱ رده ام تهید ابو ویو ةتفالک بان هنزولدفت /نسیمصتآ) ود دغي ناوشویو هلا هحتاونی اار |
 | موفلا ثیدح متسلیا سنت .نالف لاض رونلوا ربع یمکید هینک ی ملی وا رونلوا رح كلا نزلیمکمو 3

 || لیزنتقنو حرآشلالافرد صوصختهوا خا قلغتم یخ نکردهنسانعقمردش ارآ یاراتخاوثدو- كنسائو ||
 | توروق هنسنرب هد عنو لاعقنا (ساسصصال ۱) امهمخ اونلطت یا هب لا هجساو فس ول نه اوسعفاوهذآ یا

 كغف لوا عرب هد توو لزلرت (یسصسعا۱)تناضقو تحاقتااذا هنانسا تسسحتا لاقب زدهنساخم قم أ
 ۱ دم تست

 اعم



 : قاعم نس دحل اق ردهنسانعه كاملا لاتیخورم هو چغه ولا عضو ضوتضخر لکه نیو هوت |

 | دصقسدحو مهوتلاو ننغلاب لوقایا هیف سینما نالفنعتغلب لوئتوا فر وتاذازومالاو مالک
 | نشر وکو هّدطواذا هسدج لامر د اهنسانعم تمکج ا توصپ لق اباو هدنصق اذا هسدح لات هتسانعم علیا | ۱

 لاقپ ردبنسانجمكم روب رات ینوعارمصلا ق هبلغاذاهسدخ لاقب رد نسائهم ن مصب نن طخ بو لوا بلاع هدقیقوظ
 هقرط لب یضماذا ناللف,یسدح لاسقب ند هنسانعمن كغك یدازو انوزوابهنفلبرغوطو چ زیب آ اذار بنا| نتج

 عمل شدحب نولوقب هنمو ملل اهعتجضا اذآ ةاشلا سدح لاقت رد هنلسانعم قمر وتا نوجا چد قويو هرم
 زانوپق لو همو نویز هنوکربهنیزراناس۴*نالفیعب حالو رانا "ینطن ذلورهم هاش مهل مدیا فضراهثفطع |

 لایت رد هنس انعم لامرکوچ یی هقانشدحو راز دن وس یشن دن بو شالصا ننه لاک کیدلی ید
 دال یفرونلوا ظلت نۇر ازا ورجز سفر طاق ندیاود هکر دم اکرب هنیتف (سدح )اهخانااذا ةقاینلا سدا ۱

 دیدن و فینغت تیاغب و لایعتسارطافامن اد بولو ینعما ثموقرهدننامز مالسلاهّیلعو انینن ىلج نایاب تیر ضل |
 دی ردیا ترفن هسلیارکذ طفل سدح هکر اپ وشراب دا ربو ریکلدندرانآ یجبهر طاق ندنراقذ وادی آ /
 ردچط# نیطب رب ندب نی (سدحونم)راربد:شدع هلنیعراضعب و راب دل لا تما هدنعقومزاز او جز ردد یک
 كن ادیم شوق هدشنزو تاک سادا ردندنیعباتسدع لؤق لج سدح ن میکوآرذنداعسا هن سدح

 | هنسانعم بلطمهدلشت زو سل (صدعلا )اهلا یر قلا ذیاغل يا ساک تخل پ لومت هنمورو شید مندی
 | تر هیملیت درفرب نعي كج هيعليب هدا ين زو لافت (س دکل ۱) تلطللا یا سدحتا دیعب نالف لاتر ي ليفت
 اهرخفاذارابخالانعو ابخالا نت لاقب ندهنسانعم قلواهدندیق كلبا لار دا تفاوجو نابخا قر هم وطو

 | كلیاظنح هد تنزوسارف (فسارطاو ھل دينو کس لاو یتقف خلال مال ٹبح ن ماهل نادازاو
 یعمچ رونبد هنامزو هد سرخو سراخ وه هظفح اذا لوالا بالملا نم ةسازخپو ابر ةسارح لاقیرد هنسانعم
 | اسرج یّشلا سرج لاف د هسا تعم قلروغوا هنسنرپ ووه د یا رج هیلو یضم لاقب یکی افا وولک زا
 شاعاذا عیار بابل ماسر ج لج ا سزج لاکر ذم اهم ئل وار 2 ناز ۈچ قرنا" یاقلا بابلایخ

 هدنیننزوآ "دخرواک سا رجو سارحو, هلنبتعتف رولک شرخ ییجزونید هنبهکنو ظفاح (سراطا) الیّوط انا ||
 هکر دندرفم كتطهسرحردراللک و مهنتساررخو ظفح كني راهرباد ءارماو نیطالس هک نیدهناساپ عف میرم |

 ندنفیدلوا نښنب مسا هکرید حراش هد زو ما دخ روند سا "جب«دننجزولوا یک" یودو موز رد نعجن مطا
 هه نلو اراعا تیفصو بولو هظج الم سارح ی انعم کر کمر د سرم ددر کنوبو ی دلو الجاد : تی ی

 | تبر حدن ریزه نونید تخ اط یکی دن دالب ةع طع نب ماف یب ل یکف كاس (نارح )رخو اه دارا ین
 | نسيدنک ندهنسنرواهقرمساذالبالا سزحا لای د EBE هم
 1 وهو ا: نزوح لنلاهنمو سزحخوهف تطفئ ان هدف سی لوقتوسنسانوم نما < فا | ۱

 ۱ .هیهنبسز شم !روغو اهن رودس (فس ذی رطاونلو اپ رزم هدکهدلنا سعد ینبیخوب هک بخا ت اغبر وز م لم سوا | ۱

 ۱ هد شب وچ ندا دز لب نوع سن یگو وتو واکس سار ی ناتو ۱
 ۱ يبداع,مدق یاس رخ ی لاق زونید هی هتسف عدق شا ارور مد يدم ان نامز ندنرزوا هدننزو مدقا (سرخالا) رونید |

 ۱ کردیا یجلارش ا ,ناهدننزو روب ز (س رحل ودعضومزب هدننزورونص :(سوزح) دلایا سرما هيلع ین ۱

 ۱ سمت سه قم rE يتم الرب تتلو اک نکس ا روایی

e nsدید وی نماز نر رب ناتو قاز دو جاز  
 | لا ردهنسانعملتقو هلی اسخن منم تسسحا لوقتدهتسانعما هلبحو یکم هی دم دغم تاشو نحف تاناح+نسا "نسطا)

 | ها ىغان یراوطو مهلصأتسااذا مهسح لای رددنس اعم لاضیثساو ةلتقاذا لوألا بالا نم اینا ت
 ۱ لات ندهتسانعم قاب نانابث,قوغوضو هسا :اپارت ضقتادا هی الا سح لاس ردهنسانعم قاتعاشق

 | دهنسانعم كلتا تقفشو تفر بویجآ هلاحكتهنکر لب رنک تا سحونمجو هقرحااذا لک بیت
 وعش پودا لاردا نهنسنر و هل تفقراذآ مبارلاو یانلاباتلانمآ انجو اسیخل هل تیس و هل تسسحلومت

 قووقت هدزوا یدوتشنآ تو كفروشپو هبترعشو هتلعاذا شل تشسج لوقت ردهتسانعم كليا: لصاخ

 هتم



۳ 

 | هلزواو كرم وا نوا تزانو ءاصقتسالاب هیلطاذا انا تنوجواسوح شوج *حشلا ماج لاقیردهتسابنعمللبا
 الان د "در یا توبلاوروفللالسخ اوساج لاقیرد هنساسنعم قعشالوط بو زکه توا یربننواقاا |

 تاج مع هساتخا لاشردهش رلانعم سوح هدشتنزو لاعتفا (سابتحالا) ردندنیهاات سوخت مطاصو تب

 | نازو ن ابح نب سا وجو هبطق ن شا وجو لطعف ی نما وجور وئلواقالطا هنالرا هددنزو داش ( سلب
 ۱ ولما )رد رارعش ردندنتعاجج نات رخ یب هک ععننب سا وچو ردیز/كنتعاجب ےعھلا ق ۹۹ تراس نب مغننب

 رد هنسانعمعو وج هدشغل لیذهسوح ین فدا اعوج لا رونلوارکذ اعابنا هنظا عوج هلص كيج ۳:

 1 هدننزوزنب ز (سبهج)ردنداروا یسولبانامع نیا ندنی دع زذه رقو هد رف صج هدعاش هلم كيج (هبسوج)

 ]| كوج |ناسبج ) زدمباذهجم نیش هکر ددیزب نت شپهج لوق لم زدنیاتمص ییا سوا نب سمج ندنداتسا ||
 ۱ | قاونسیکردب فا كزامرخ ميج هکر ولید هنحاعا امر سنج رب هلبعف كيج (ناوسحا) ر دیدآ لتر ر هلغف

 علی تس مذ -یلاعت هنوعب نجت یدنلواقالطا هموقرملخن هیشللابردهنسانعبئاوذ کودتا

 | دی ملوادوتیلآهکردهنسانعم كليا منم هدننزو دعقم (سبحتاو) هلینوکس كاب و یف كناح ( سیا )مه
 ان هم تعاسصم سیحنو هالخ هئم هاذا املا باسبلا نم اش واسخ هتسلخ لاش

 ۱ لیبی تارغورونیدهخاطلو ورد دزناب ز ەدە ر رسک كااحهدنوبرددآلح ر دوخانغضوفرب وعاش ىا

 | شراح یشارف نجات ویلاعت هللا ليس یف | سق افوقوم هلعجاذا سرفلا سنج لاق رد هنشانعم كليا قو تا هللا
 1 | راقاطو هزاحاغآ لوش هاب رمسک كناح (سبط|)هنتساذا سخان شارفلاتسح لوفت زدهنتساذعم كنترواهلنا

  کروتیدهرب نالواهدنز رط هعنصمو رد راج هد هاف كناح رار دنا دسهلارلنآ نکو نوا قموقیلآ ی وص هکر وند

 | ةهرفلایا شی ابدهمجو حلاق رونبد ههمرقمو هلامسدو روند هنغاشوقهفحو حدوهو رولیکریاوصهدنآ ||
 أ | ىن ەداغىكرۈشېد هروص ل وشو رازوبوا بوئاب هش ززو | كنا هک روشد هشراح نانلواحرطهرزوا یشارفقاتتو ||

 ۱ |: نر وننشد هک الب ش ۱ شفوکل وشو هل دام ال عوج ىا سحءام اذه لان هلوا شکرب تولکنداروب نداروبونلوا

 ۱ قوا هش ور هلبوتر كنااعو وراد لرداج زا دضکز رروسکهنطسویآ ب ولیب وطیع رص رادتقمرران رع
 ۱ شنا غ لاختي نوح راقذلاق و مکن درلبراوس رونلوا قالطا هنه ورک دانی هانی (ننیطمآ )نوعا

 ۱ نهروداوب یلصاهک ی کرافعو تاعاتو زانهشارونپد هزهنسن شملوا قو هر دصق یهلا برم لنو لاچار یا رثک
 | لخت نمهبح اص هفقو ئت لکوهو اتبح ننّتحا لاب رونلوا لیست قالصاحو تالغو نیان ندنالاحیساوقم ||

 ۱ هدننزو هفرغ (تسیطا)هنسانعمهلاجتررونید» هدا یخدوبهدننزومکر (سین)تلغ لبو هللصا سد اهرمغوم کوا

 مالکلآرت عن هو ةسح هناساق لاقت ؛رولوا ر ر عتم لکت هرزواناسو تقالطیک رو هتغانقتوط لنفتوط نالوا هدناشبا

 | نسیبخسرف لاقب روند هلا نالوا ف وقوم هللا لیبسیق نوا هارغ یخدوب هدسننزوربمآ !(سپخا )هندازا دنع
 ۱ | بقلق هلا مظ هکر ردعضومرب هددکم (سیبح تاذاردیدآ عنطومرپ هدنشا هدنشاصهفر :ةهقر سپحو هلال یبسق فوقومیا ۱

 :نالوا فوفوم نوا دا هل لیبسق هدرلنوب هدننزو مرکم (ضسیحنآو) (سوبحتا)ردهداروا هاسبس لبج نالوا
 اار سخا لاق زد هنسانعم كلبا فقو تا نوعا هارغ هلی رمسک كن همه (سابحالا) روشد 4 ۱

 ۰ رسما اوقتردهتسانعم كغروا هلیاتشراج یشارف ق جات هنو لعق سلا هللا لبس افوقوم

 کیف ها قئااذا ءوشلا سدح لاقت ردهنساسنعم كلبا فقو همها لب هللا لس چ هنتسزبو هب هن هک ةن رسا ذا شا

 لامعتسارک رونلواقالطاهراهود لابی و وصلوشردیعجچ تانهندنح(سیابطاو او)هرزواتشل (فتسب هد اطنآ) اناس ا ۱

 ونضربهدنبرقهفوکه دتننزو نامع (ناسح )ژل هلو سوبحم بونلتسپ هدهاخ نوجا قلا قرلاود نان ناھي وبلا ||
 مشیحا لاش هن راانعم ق قّعلوانسحو كلیا نح رواوا مز زالو یدعتم هدشزو  لاغتفا (نسابتخالا) رددآ ۱

 زد دنضانعم قهروط توتلغب لبا سبح سفت هرژوآهنسئر هکر تنگ هدانشزو لعفت (سهل[) ناتج افت هج ئا

 كلا سبح نر یربوكلبا سبح یجدارب هدشزو هلعافم/تینیاعتا) هيلع هسف شیحاداب :اذکی یعسیعت لاتش

 هدشزو روص (نسولص) اسوبحت رخالا اس# خا دخاو "لک لعخوا هنننخادا هبحاص نساحف لابش ردوعنس ات

 نالوا« هروحو هراخا هدنیزو لاح رفس (سف وراز دهل د سوبط [نیدوعسه نتلاغ اتش نوافق ردندنماتسا

 ۱ | بولوا مزالم هنر یکی تبهابس دعاقناسشاد هنتشزو لیرعس (شیلبطا )دونشد هنب رگکشوکهوانو هرابزوف

 ۱ خف كاع ( نەدىلا )محبی ناكا حقم یا نسلن لحر لاق روشد همدا 1 نالوا رم اذلفو نمک هفت هفرطو

 ۱ كنمالکربو 4 دف نشو نظاذایناتلاو ل والا بابلا قمایسندج ۾ هق شدح لا رد هنشنانعم الا نیمو نط
e, 

 ےک ےس م

۰ 



(۳ 
 ۳ سس ۱

 نالواهدنرانپب هلبا دوعقو دعقاذا ینانلاباسلا نم اسلحو اسولج لجرلا سلج لاعب ارد هنسانعم مروتواهدننزو
 اوددغوضوم هن رز نالوا ظبلغ كضرا سلچ لصا هروک هتنایبهدزناصب فل ۇ مو یدنلوارکدهدنصف دومق اق

 اقلطم هدعب قمروتوا هد هروکذم ضرا هلتسانملواو یدلوا امسا ساحیدالب ددجت هاینبس تظلغ هدعب |

 هتدعقا یا هتسلجا لوقت رد هنسانعم قمت روتوا هلب رسک كن همه (ننالجالا )یدنلوا لاسنعتسا .هدتمروتوا |

 هر دنناجو ع وندانښ لبر مک وج ( سل اروند هرب قج هزوتوا ردناکم ما (تسلجو) هلی رسک ك مال (سلجتا]
 هلاطا یهو ذسلطا نسم هنا لاقب رونلو ارببعن هليا شروتوا ندب | هدزمن اسلرولوا مهقنمانعمرب ناز هرزوا لعف ظل ندنآ |
 (سلجل ا )سول اردک ی اهسلج لجرلاقب روند همدآ سولار ٹک دننزو هدون (ةساج ا )لاج ا الع نوکی قلا |
 رونلوا قالطا همدآ هبلوچو زجاعو كسلاح یا كسلجوهلومترونبد هیسک نالوا نیشنمه هلبامدآرب هل, رنک ك يج
 نیشنمهیدوبهدننزو سرنا (سبلطا) ردلجررب ندب رع هع ر نیرماع نیسلجو مدفیا شلج لجرلاش

 كتدحو بیدا مان بابح نب زینعلادبعسبلج "یضاقو كسلاحیا كسبلج و كنلج وهلا قبر د هتنشاتغم
 | دی (سلجا) واسلجیاكس الج مه لاقب رونید هرامدآنالوانیشنمههدننزو عاظق (س الا )ردبع]
 نوغوب واظیلغ السعیا اسلجانلک الوقت رونید هل بیوقو رونید هن ر نالواذغیلغ كضرا هلبن وکس مالو یف
 ءانالایف لاق رونیدهنس هبقب لاب نالقهدباقو روید هپ هقان نالوا ظیلغو دنوقو قبص یس هدوکو روتند هجاغآ |
 سلجتتناک اذاسلح هما لاسقن روند هنوتاخ نالوا رروتوا هدنساسف ىس هناخ اشادولسعلاهیقبیاسلج |

 | دن هاخیژک هکر ونیدهنوتاخنالوا ییسهبحاصنانشو فرش هدننبب یوق ضعبلادنعو حزبمال ءاشفلاق |
 ماقلاقب رونید هسلحم هاو رو شد هنسهکلوا دج سلج و ةفيمشیا سلج ما لا رولواهرزواتفاقا |

 بقورونید هروقچو هکیآد كمليکریاوص هد راغا طو هنسانعم ریدغ روشی هئلوکو صو سل لهایا سلنا
 زوکهب مسک ك تیج ( یسلا) روند هغاط كسکو بو هنسانعم رج روند هیعد انو رونیدهقوا نوزو او هتسانعم
 ردندیمابسا هدننزو تارغ (سالما) هتقدح لوح امیا ٌيسلج نیح ام لاقب .روننید هنس هروج كنها رس |

۳ 

 هکر دی رغم یسراف نشلکهیتف ك: هد دشم مالو یمه كيج (ناسل ج )ر راب اع دب وس نب سالحو ور نبساللج |

 هدننزو سولج (سوج با ) رد ةسوماج یوم رولکہماوج یعمج روند هغن رغصوض هکر دبر عف یسراف شبم واک |
 ی کآدجج هکرایدیدراضعب ودجاذا لّوالا بانبلا نماسوج دولا سج لاتقب زد هشناسنعمقکوطغا |

 نونه نکل بوراو هنسهجرد قلوا یریره هکر وند دنخروقاهزخلوشو روشی دةیامرخ یروقءاول» و وروشید
 [ذیساجب۱)رانلا یاس دقوا لاقب رونید هشنآ هدننزوهرج ( هس ا) هیلوا ییحالص هضم لو نت هغلوایتاقو كلب ||

 ءان ااهبف سم ةدراپ یاذیساج لیلا بلو دمت لوض هدنآهک رونبدهبدجکیق وغو لوش هدننزویشالجخ
 رونیدهیبقنالو زا دی و تباهدنزی(تسماجا) رد کد عون ید رقم رونی ذمرا متن مع ون هلبقف كوچ نیما
 ردع|ندعونون و زونید هجسقو فنصرتندایشا هلب رسک يج (سنلب)!تهفضوم قتاتیاذبساجت ره لاق

 هدننزو تیکس (سینچا) قیرعیا شینچوه لاقب رونیدهناویحو ناسنا نالوا قی رعویوصهرگا یسنج هدننزو

 هنسانعم هباشمو لک اشم هلیع كم (سناا)رولوا یرکش نی هد نی ترفص هضاب قولکر دما یاابنوکرب |
 بولوا یرب ره تنامرخزانهینوکس كيونو ی كيج (سن) هلک اشمیا لاذسناحماذه لاب ر دلیعتیبم
 !دجب او اسنج تراجم اپن اک نعپ اهلکحضن اذالوالا بابلا نه ایسنج ةيطرلا تسنچ لاقبردهنسانعم قلوبلاک

 هبهسنج لاقي رد هنسا نعم قلت لک اشمهنبرب یرب ینشیکیاردلیعت ندنشهداعسنج هدنزو لیعفت شعلا

 روبازم مالکه لکلعا لقن وب دیدید رد هیماع تغل یس هد امهتسزاچو لنج یعمعا ند دب رد نبا یرهوج هلک انشا
 ةکربذ حراشیدیا یم ندیا فیل اتو عضو پاک مان سانجالا باک هلئادحا نیقلسانحجا لّوا لا اوز رایطلغ

 هنصوصخ قاقتشاو فیرصت هلغلواییرع رخهک لب و دماج هکلپ ب وبلا رکنا اس یروبزم داغ یا

 / ۰ 5 ا 1

 |( سوما ا )ردي ا كس رف ص وصخ هنس هلببق میصق یبدوخ ابلیقع یب هلیعض كی (سلاسحم)رونید ةن هاب لک ||

 | دولک سونج و رولک س انجا ی ردعوئرب ندنسنجهود افلطمهودولب وتو رد سنع رندا ئچ هو د الثم
 | سبلج (سبنطا)دججاذاعبارلا بالا نم سنج ءایلا سنج لاترد هنتسابنغمقکوطا هتف (نسنللا)

| 

 | بات (یسالبآ) نیما نجوا ءان ا دج لا یف روناوا لان عتسا سجد هاو اۋ ەدنىكوط كنو |
 ]| همود هلولیرب هدشنزوهفرع افسحبا) هتضوضغ تبهذدقناکاذا سماج تاب لاقنرونید هت ابن شم یوارطو ۱

 بلطقر هریدشازا س هنوا كشر ناف (ناسوخ او ) لینوکس كۇ اوو یخ ك هج: سونا. "ردنا و هزاذاضر



CE 

 ردهنسانعم لغم ینرببدنولفعویأر کلا هب رج بحاص ییدارب تمار زن هدایت سیما ||
 ]| ردهننانعمقلک اوسرو ر بهشتی دآرپو ی را کتب رشواربخ هتلعج یا هتم هتمک>و مت رج اد ارومالا هتس رج لا
 میسنکاذاهب جا لاسفب رد هنییسانعم باسنک !هدننزو لاسعتفا ( سارتجالا )مهم ععساذا موقلاب سرچ لاتقب

 هوډ لکراولهثج ویو روید همدآ دیدشو یربا هدننزو طبالع .(سفارطاو 30 ساطرق (نیاغرلتا ]|
 ندهنس انعمقلاجهرب هدننزو هجرحد (هسفر فرط ) هن انعهروصهدس رونی د هزالسرا نالوا نکفاراکشو رومشید ۱

 الی لک هل دو هعرصاذا هسفرج لا قب رد هنس انعم قلا ب ورضع ءوجخنلئشرو هعرصاذاهسفرچ لاقن ی م ۴

 نفنرچءاج لاعیرونید هما دیدشویربا هدننرو لدنبم (سفنرطا) !دیدشهلک |اذا هسفرج لاتقب ردهتسانعم |[

 نیم دوی دنالسرادیدشو طظٍزلغو روند همدا دنمونتو مسح هدننزو ساطرق (ساهرا) دیدش نه لجریا

 والابابلا نم اج ءیشلا سج لاقیردهنسانعمقلق وب هلیالایهنسنرب هلی دیدشتكنبسو و یتخ*كپج
 قعیتشارا نواناردا نیس هبازوکو اهصع#اذاراتیخالا 7 نج لاقى ردهنسانعمقمردشارآربخو | هدب |

 يخف كيجو كيم( ةسجلا) نیبنسپ یا تیثتسیل هیلار ظنلا دح | اذاهنیعب هسج لاقي ردلمعتسم هدتساتعم |
 هلرا هود یی ا:اهست ام یموفو کالا رولک شام یعجج رونیدهعضوم ىج هنلقوب بوروسلا
 نهم یکیدلیا برمشو لک !یک یک رکهوداریز ردب را رپ قج هنلقوب نوعا للعب ینراکازومم یرازغآ دوخاب یرهنچ

 :ونوابربم هدنفح هنسد د ندیاتلالدهنذطاب لاحرهاظرلافتحاح هخاقو هلا لاس هدوک هلکلتا تلالد هننوقو ||

 قخرذدشاراریخ هدننزو لعفت (نشسجلا) زرد بجا راربد دما قبض نالف هدرب كنه درذراط یبلق كهسکنالفراب رعو

 تلاصتهنازسام اوعدو سهطام اوذخ یا(اوسسجنالو)نلاسعت هلوقو هيض قانا ارا شست لاعب رد هنتساتتنعم

 ۱ باد هش هدننزو ریما (سیسو)یوساج|) تاروعلا |نعاوشعالوارومالا نطاو نعاوصع نالوا

 ۱ لو( انسان )ردفو رعم هیچ ساوحم هکر دیفدا نموا هدننزو ساوح ( ساونا )ر ۆنېد اقىن دبا نسج |
 تبزاشردپا لقنهیوعلم لاجتد بو دب! س سلجترابخنا ان ادرواواهدرح رنازخ هکردیفتار ناجا دیدی كنیسو یخ
 هئالشرا لوښ هدننرو دادش نانا )ردروکذم هدنیدح نالوا تیاور ندنراتزضح یرادميهروکدناسب
 نت ساسجو هوا  هراب و رانرب تودلشپا نسب ىع هلوارتوم هيس هک هراکش ,یکدلباذخا wir قالطا

 : عانبتا ساسج نی نجاد وارد ل او نی بیلکلتاف هرم لی ساسخو ردفورعم نجار رب بیطق
 اعترف رد لا فاوم نی هساسح نالواروکذم م هدنس هرومشم هضف هنج هللا صریرا دم هکر د جم

 ۱ هدنزلقدروص یتسفن ندودنیکی دیار دپایکت یک ناسناهنیغب بو دنا فداصتهروناخولغابرب هدنرکدشود هبدطارب
 ۱ یخی صرخ للاج د روب رم ردتببم هصقو هدنرب ره كنيداحا فتکیدیشلیانابس یتخیدلوا هساسب هسااسح یعسا

 ۱ دمای رینکيج(سج) ردیردب هلببقر هکر د یهتلا میر نبش نقشن نا هدبشزو باک (ساسج )یدیا
 قیالتفا قد هریدش را ليزا یرباچ ناویح هدننزو لاعتفا(نساسنجالا)ردندتناوصا رازآ او رحز صوصخت
 || كەچ نشامهنیو یرمهک نونو كيج (سنشج) اهم هتعزاذا الکل لبالا تسذا لاق ردهنیسانعم
 || یخ كيج (عطا )رد سنشج ندا ندم رکی ویا لوا هکر تیبا قدجب عن تن ماند رکب وباهلب نوک
 و ينشید هز ی رلک دکود تساجن لوقلعرددل و مواو دنسانعمعیج روشد متسانجنو طاها وکس كني كنيعو

Gkسما ) ميندربصف یاسوسعج لجر لاقبروئید هدودوب قلصت نستنقاب هد زو روفصع  
 للیوسزوسراد رمو شذب هیسک هیسکرو ر دمتاذالحرا ۱ سمجت لاقي ردهنسانعم قعالس هتساجم هدیننزو لعفت

 همس هدننزو روغ صع .(سوعطاو) دما و) هدننزو فصع (سیغطا) نایب اذیا زا هل لجیرا / نیم لاقي رد هنسانعم |
 هتساجندننزو روفصع (سومعجآ ) قام یا سوپهجو سبجوه لاسشنهنسانع»قتامرونید همدآ نوقشاشو
 لاقپردهتمانعم كلتا عضو ندرب یی هیعبط *ل ضف ع وچ هدننزو هچرحد (ةسمعاجآ طنسانعم عیجررو پنڊ
 ۱ نود همدا نالوا هبسنج لها هدنزو طبالع سمامطبا )هدجاو : هر سومعجا عضوادا لچرلا سم

 ۱ نبدا وصرب هدندرو هنیبط ین هلم كيج (دتیوم مجا )ر ونید هراجاغا امرخ هدنتغل ليذه (سیماهعا

 هی هدنن و ةباک فسا فلج او) هلنبتصف (سطا) روند هپ رلکچوب قوا هکردسولقم اا (سناییعلطبا |
 هلن مک, كيج (سقخلا) اا اذا عبارلابابلانم ذسانچواتفجب لجرا سنجلاستبرد هنسانعف قلواالتماو
 خو مدف بفیضیا:شعجو سفج وه لانقب روند همدآهبلوچو زج مو فیعضهدسن زو فنك (سذعاو
 دعقم سلاو ها ج راجا )روند هب  موزفو مئل. ییدوب هدنن زو زوم (سیمج )یونی ه هب یورفو

ES ATT OSIS ۳ 5 

 دس

 ےس



۳۹ 
 سس تین هوس یاس تی صید

 ۱ ققروقو بک ئدرو ویلو arts یت وا زمارب هشیارت التضا ry هک ناک
 | اذکو یدرا اذکو قساتفلا اذکو حوراا لق دماج یا نتاج اوه لاسقب ږونید هب هبامورذو مشو همدآنابجو |

 هالط لاقب رولک نیوبجو سانجا یراعچ هنانعه ضخ روند هب لاو روند هنسب رواب قلآو مثلا اذکو نانا 3

 | هدننزو رویص ( سوبا روند هتشیروا هنشد روات یا هب هبامورفو مثل دوب هدننزو رتما (نشیجا )صد یا سا ح

 | نوزو فیعض هدننزو رجنا (سجالا) لسفیا سونج لحبژ لاقب رونید هصنعن عفو ریخت ۱
 | اعباط نتوب ئا سوت سوعلاازه نا تعجملاق رونلوا رزم نککهک هکر وتند هبنکنو ام نو نو تک ۱
 ۱ | لک یدنارذنلانن سوناقو كلام ن لیفطو ردن ناقرب زو لهوا نامه فض تم هلن هدنیلهاج نوازا

 قکیدلنانآ نصت هددنحللا هلع نوغرف لا لاهروکن ستلع هکر درفح خم یدیا ی عءارذنم ن نامعن نالوآهربخ |

 الع لج قح هوا لوبحم هلبابجقوربکت طرف هکنوج نوعلمردشلوا رمرظن هدنسیسر هدنزتم بلک طب |
 | عونرب كلرورظو بک امت هلبذاتیعلا ردشابآ لیکشو ماغرا هلکمردنزوس هرب زون و لیلذت یرفاکلوا یزارتضح |
 ۲ ۱ رب اذا: لر سوت ی وب ا e لمفت و دباغ ۱

۱ 

 | هشحاح ااا اسا ۷ ۱۳۹ ۳9 قادم هدننزو لاتق iT ی سا |

 ۱ هنبتقف (سدح) ردد را هل قر هدتنزو ربهآ (ننیدح) هجازادا ةسحاحل اه ردهتسانعم هجا ازمو هعفادنعب ۱

 مو وین موحد هاهم یا نالوا تاوص رد وعم لوق لعن دندآ نطب ل ان

 اجاک اوترو رم تناکاذا دسداح ضرا لاعب نولک سداوح ییجرون تند هررو شمالواتزاتو 9

 ۱ 0 ییاعل اشرونید هنتمالعورتا دیجی مدینه كنان شداجو هل راتستعا صاغ فسو ارو شیش |
 نشم دوفو سنع دتشااهلکوهو سداج یش لاشروند هبهندن شلوت خش نوشق و شنرادا سرادیاسداع لا

 ۋەي روتنید هنمومرههمو روید ول روند هکتبتس یرویس قفواهدننزو حرب ن (سحرطنا)روشیدهاق ||
 «دتدنزو لیدنف (شیجرعب) هفیععلا اذکو هب مخ یذلا نیطلا اذکو ععشیا سج رج هدب و ءاج لاسعناروعد |[

 ولك لوف لس تس لوکس كنادو یجکكيج (سرطا)مالسلا باعوا تيرن ىلع ردیعما ناتشیذ زب غیب
 !اشنرخ تععماهالتم رولو |ح وتە حج هسزونلوارکذ اد تنم ضعبلآدنچو ر دیتغلا هددلن رك ك يج رونیوهتشاو و

 اشوخالو اسع هل ثععماهالثسرولواروسنکم مع هساژولوا ترا ةد ەففل ئل وقم فدا مو ةت ك يجرد ||
 هکولب رب ندهتسنرپ و هشخاذاقاثلاو لوالاتابلا نج ارج هس رج لا زدهنسانعم قمالب ییهنسنرب سرو روید

 شرخ لاق ودهنسانعم کا ماکت دفن اطیا لیللاتق نیرخب یضع لاقبو فاطیاهنم سرب یدتعلوقت لوید
 هلن رسک يحب( رخا) ملکناذآلجراا سر لاق :دنسانعت ماکت توبه دنازو لمقت(سر لا )لکناذا لا
 هکز ون نانلواربعت كلاج هلنیتقف (ترلا) لصایا سرخ قدص نموهلاستیروهنساتنعم دات و لوا
 ۱ قرا توض تعم« لوقت ردقح هوا یرلکاج یراصندارم هکروتیددهک اجیراقهلاخو راراصا هننو كود

 ۱ | نرس نب نان مطالب سزرخو ردنسیعنا تاتلکرب نرجو هري یفنلاذکو رد نع ق قلعییزلاوهو
 ۱ زاندنتخباتع انا هقیسنکبا کر دیردپ ثافوع هلأ نجحراد رلادرع هدننژ زو ارا ر( شد سد رج ردیاور بخاص ندنیغبان عاف

 تو هیرغهلباهارههدننزو ووبص (سورح)ل وک یا سوراج لحجر لاق رود هقوآ لوک (شوترالنا
 ۱ تروصویرادهجرقهدیکرتکر هکر دیمسا هلخ فورسم لبق لواو (سرو اط انا )ردیدآ وضربهدندرزول لیفعیهدنزا.ددعتو

 ۱ زدی زفردنتناضقوره(هسرواج)ردی رع فرات سرو اک[راظر دف هاویرادهدرخ یراکدیدیزادزاوجو سا
 | ردد زفر هدنساتضذیر هلة اۋ (تاتسروا) زد هداروا یزازم كبنصح نة دز نهادن نینتیسوات
 ۱ ی وهني ( هسا زعا )زدی رمهوکیس هلکهقو رده رقو هنناضق نا مفصا دیش كفاق [ناسرواجق

 تام (سارخالا) نوعععلدنلوا"قوشو هنخا هلا نیش دفع هتسهاروتد هب A یکو ه هدو شعلزغوآ ەد شق

 نرونهودو ةه نوط تععما نا اعلا سرچ لوقتردهنناتشعم مواد تن و ردانق نکراحوا شو هل 1

 لاقت رور هتسانعف یم هدشغق ین هلن كناوسنو ادحاذا یداظاسرفا لا. ودهتسانعشتلبا ناف ن هک
 .ناسنفالا نزن مس ذا عبسلا سرجب(لانتقت زد هنس انج مشا شین ناسنا رواج یر و تاما ذا للا سزنعا
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 زر

 زغم اک مرو كات (ناتسام)-رازآنی ضاعتنشنآ

 ج ا هنو بو لو اینجا نوش ئز نه هیازهبراجراپهناود ابو خاب
 هنضیخ و هی دو هنیکس ( یا ) ندفاک الا ةعیسو لبا یون یرانا ولور ۱

 ۱ E یخ آر یر اوا

 ی یی سا
OT RRR ROT 

  egeتیغو هیاکحو نسرید اسیعت تسع ندناباپهدنتروصلاتطخ هدنرزانومعبجا ۲
EEO REY EHED نی 

 دو طش  DEE ARESح

 یا قرتفلا سو لا نوش هی رف دورو وق« هته چار دک باز هببش
 or نادمورر فتا هدننزو نیکس |

 نا هجری تو ین ی هر شی

 و هد زن (سینآ )تیز لع ۶ :اضفاتشوجو هلاسوت لاق رد هسا سوخو ||
 ۱ نوک ندنآ یعیوو شدن کر [ الو دنا رب لوق لعزونواری کت هکر ون منککزا كني ۱
 ح OTT ORIEN RRS او سونیمجزملوا |

 | لّوضدننزو ارج( اھل دف لرانبد نی دیلو ن دنن دخ ی اتو ردنا ڈاک توصل قماصهکرونید هب خج هک
 | یا هان عاقب هلؤا هدنز رط هک هلغلوانوزوا یکی رازونو كنا غاطیرازونیو هکں ونید هب یک |

 تب لو مکان هلناکرح ین دمخ نینجتو ردشخلوا ریو مث
 اعم تبع طو قل هلبض كنان (سوتلا):رذب وسنم هبهب فرمت هبردنکسا موهپقبرفا لحااس هروک
 | قفص سوت نموه لاسقب ردهننسانعم لصاو یوصو میقلاو ذعبلحاایا سونا رک

 | هنسهویش الەك هدننزو فرنك (نیلوستاو۱مدننزو هبقیس [ دی ۱)نیلب و لعولا ترقک اهانرزق قلا یهو
 /تضومز هد داب هذشزو باک (سنابن )نا فن نوک ی ینیویستودیسرتفیف لافیذونلورتبعت قلوا یسهکتهکرونید
 هخاط یک هد هد زنی( ناسا بلوط رونپبودیا برج دعموب هاو ون دن کردیدآ
 | كنبنوب یی )رونلو|قالطا هکوک ی کیا هناتشنزوآ نادا دش نیم ابتلا روند سایت هنر یه رونلوا قالطا

 لوقعرافکمج دلطابوبذکو وغا كز وسوبزونلوا دار هدنقوم نیکو لابا ییهتسنرب هکر د هلکرپ لب سلیک
  TSقتنل ردتکعدرادرم یهلواد ناسدو للید یکه کب نعي راج ىست عضال لاقب وررددنتا.دا نب |

 ۱ | سكات نا لس !یاقنلوالامعتسا سد هدزو ردعقوم هلتسانموب رواوا كچ د هقججیف سیا انکا
 زر الت یک کرک دولت لتا ردهم اک انآ تربع صوصضهکدود کت

 ۱ | كلكن ىك شنوا (یساتتفمالا ) مللذو ةضاراذا هس زیاد سنوم یکه کرک اوك دهنسانعمقل |
 | لیلذمل ب رضب لوه ساکت را فماذا زعلاتسپتتسا لاقت رونوا بیعت كم هکت هکر دهنشنانعم قاش بص
 | لای رد هتخئس اا ناعدا هن هنهنسنرب هدینز و لاعف .(ساپنلاومدنز و هلعاف (دینابنلا) زاد

1 
 ۱ ا فاسو هسیاک اذا: هدانا اغ «.رډ هتتس انعمكلبا هضراعمهدتیاب كلکر زهیسکرو هسراماناابپات و هشام هات
 سس

 ند هنس انعم



 لنت سیب قو دو جرج(
 I ناجا نم ی مت هی
 | نسل وه لاقب زود همدآ عاشو داوود ها هننزوردبخ سهیل )جان

 بس یر سس اس فا توت شو

 | دنیا RES یار اب اسب ات
 0 ام هدنزو حرحمن(سابا)ردند مات نی نفر

 ۱۵ یداوجبومسز saret ant OHA ودهنىپائ

 نسخ موس رو ایه دز یر
 | ءاتلالسعسبصخ " نلاعت هنوعز نت زد هلوا هبصق یرلکدید قاپا هدماشرح لحنانسالاج دید رقر ها

 ۱ كلهم نالوا! ىي وغ ضان هی
 RE یک یار یا را یو روم لاو

 ینچلو شید هنانقلق هکر دیولجم هلبعض كلان: (ستلا)ردننموسرغهرزوا قلوآ قابو یر ده نلت تلخ |[
 یوم وتو هلیعص وجه a تر ی /

 | اس هه ناقلق هلدنژو لس (سرهاو) دشن عفت
 ا هدرا نوا قمالجا و لاق هدننزوربنم مزار نزای اذا سرو

 س كار يه كراك 2ىدبا نشم قرهلوا راك هد تاما و روناوا قالطا هغابیطو هنوکرونیلاق
 بو نوا قولوا هدندرآ كونا جانا وب هنیح اط ناجا وکر د وناعم چوق راحت یهن نادنراپسوآ

 نوب هبافو نانلو اره نزف ا و
 | رر ئاخ هدلیهف ك وحر و هند هش نانلوازه بلا ل شود نەکا تقل طم ەد زۇ هی کم (ةز ملا ردت

 لوق یخ رواواولیکرجوول هشوک قره یکی هبسد یراتن هکر وشد هنشمر دل ر جش ونتوب هدننزوذننق (شعزآز
 د اوز هاندز دما نرو روناواریخت هل باو نسهاقممن کند رب القا ۱



۱ 

1 
 درب هاد فرش شاداب هففخ یاو یرنکكنبسو ید كمالو كن (هیسالب) ردنفو رم یس هضق |
 دلناوز بآو را ههنچ هموار فن هنر ها واوا فوفح هر ار غاب و عاب وهب نامنراهنا نیس دعبزا فارطا هکردندآ |

 ]ارز ساهت رووا عود خونی یرال یو امار راجشاعاولاو |

 زا و هوس هلیلو | تفنمژخالصاهدنآدکرونید هتک ل وغ هتزتصعف |[

 و ا 8

FIN 

 اج لاش ندا نوط تاچ كب اچ ناو کت هنوز( سیو سیم
 قیر د نیس انعم قمرغ اخزفید نب سپ نھ هقاندوخابیکیو نویقوا عرساذا

 || اهام اب نشیب ل ا

 1 يالاش مساتن»قاوصزو لا (سبی )میدی: هایم دی یز 1 یس ر تاون ات ان اس نا توان او سمت
 ۲ انج تا سینا لا ردفنسانعم كنك کوفی ک نالی هز لاسهففا .(نساسبنالآ ) یرجاذا وانا

 از اطؤ كاب (سویلطب) ردیدآ هبیفرب هدنبرق 7 ابها بلخ هزار ةدننزو لاب وح (سابطبا] |
 : فیس( دا مر ها بیبر سد
 ولک یاعب بوس اق بولیکچچ یزرقوب یراذم ندنخبدلوا"یدوس هکر ونبذ می مقان نوب و
 ب ارا نو جرج: وند هب رج هاقچل هی ززو رفج سینا هلو سک اہ زولک
 ۱ با خو ةي لذا لر شنعب لا ردن ساهم قوا لی سرخ دوخاب بس تسدخ |
 هدنبد دوش یا اش ب (ییارقب)ودهصاانعمهایسو اوت دتل ن لاتو کس شا" نیغو نف
 هکر دارت و تب( ) ید دم همه اور نوتا دبع نسب
 ۳ نو دال لبو ب ار دی اغار یش ج عید غم لوق علغ دو او ةییشپهنچ | نسر م یت دور
 :نمٍسقناک و ردعفان نو ارمسکو ین قطر ام یاسر و فرخ دنده
 3 بالا ۱ اپ اا یک امری تابش نکو هاو کس كفاکو ایج كلاب[ سکا )رز د یو
 ون جون هلک نا پییه کو وی نرد هتل هاب فا لوش هو فرخ تسکین )هر یقاذإ لولا
 تحل فو هدنم لیکن |هدننزو ندا دش [س اکب) يندنلوارک«لناحجماکهننولریدیلد هک اکاو

۳ 
 ۲ رد

 خط ۱ ]دنا درم ر دما یو تجاو ردیدآهویف هیبسش هرچا سلب و, هلو حلها سالپاو تّرعطنو
 || جاو شوماخ یک روب هجرت نو جاد ولو هد الا [(لنلبلا هبوب ادن رخت د جرج نتسلبنکه ین وہ د دکتر ساب و رویم كغاط لرقرب هدندالب براحم هلق ملیت (سابلا) ر یحو رشم
 اع بلج هو باخ نسال لیفت نام یلع:تکاسیابسلب لج را لاش هلواز روط

 قانا دل مع سال لوک نبی :كحر اش نت رواک ین اہ یت چجر ذب راکش ۱
 ها کردیم نمره چ وتر هیبش هی انا ان هادف (ناهلبلا) اروند هجا نام ال / ح E هل شرو همام( مجاب رد هفلب رز دت هرم هل طساوو
 ةناط ردات ایوخا الب نھی افااا :لصاس ندنآرولوا تان هدخظوط مان سعشلانیغعقاو هدرصم

 ١ نیک یا مالدار ون اھا ښو یک مابین یادی وفا 3

 di ۷ و سیو هل ها لجرا شل |
 امن ره زی نام قلواز و و

 ۱ ا ۱ تل سرد کاوی ِ
 دۇ ۳ TR E ننام |

 نو قاض ید روسو :كۈلوا یا نینوکه لنز ,(یعلبلا) ددد ېډلب و هانزاب دزبصم رولواح تخم
 اینو زبن فوت (سومللاو)هدننزو لج در ,(ینوعلبل) .رودیدهبنقانالو زخآیو |
 .Cre حامل أ نشا قا لب ون نسب ویا لہ کف كطالو یمن كدنیلوایاب ( سیما )رود
 هلا مالغا دیوان لمنال رزمی دف كونا نالوا یی کلم تکل اب ہدنم لب رسک اب(
| 

 ۱ لب لاقف رد هنش انهم كم زوبر قرات هدننزو هج رح د للاب ران اشك هيلو دیه دن اوسنمجت هدنزو
 حساس سس تحت تست 1

 لجرا



ti% 

TEEN :هو بای هه ینک اوج یو و )بیا  

 دک د نم افغ هب ولیم یانهد کش: نیسو حک كتم و ردهسب یدرفم ردنا ظلت رنک اكابر

 دن کردی راش بشحن یا ب لاق ی هانمعا لاسقب رد ماذا سم تغلوب لوق لع ردكم در دنا تا فکو روشنپ
 یسیلا رغ ن بوت نچ وبا نالوارصم یضاقردبدآ ن طب رب ندرسج نیو ند دوخ امندنسهلکس یبنالوایسراف
 هرب زی هنسن دزو هلامنم یش بهذاذا اسلام س لاه ردها تکی ام زادقمر كند آرا شب و ودنا

 [تیسپلا لضرا تیزانضف تیتفیا 1 اسب لالا تشب و : نانو ق4م وزاد هنسانعم با ( شاش

 ج بوی اعتلای یئک ازا دوخابقیقذ د وخان قب و کردی مایتطرهدتزو هنیفس
 هرکصن دقدنروق یکم اکر وند کج هب ع ور كا دکر دب ناکد ید چنان وا دیکر و نلاکنج هدر اهرب لک نیز سکا یا

 / و ونوا ( (قالسطا هتاعسو هیج نالوا عاشقا نمانلانوب :هضیسب و را رجا یک قیوسبوردشزاقهباو :

 نوجا نیکست نهود دوب هاب رک ت هزم (ساسبالا) يا عسلاو سشلاو هفت اة يتلا اب م
 رپ هسا ەم قهرغاج هکمیچاوص نیکو سب نسب نکسبا هرجزاذاررعبلا سبآنانش رهام
 سابسبا نر افاص خف دو هک ر ونید هیدقانلوش هدننزو روبص ((سوسسلا) هال ییاتنهالشا الا

 ig نلع الار.دنال یا سونى ەقان لاقل واز مز هز ودوش هدنک دمابا فیت واخ وا ود سا

 كن # موس نم ماشا گر دیدآ روعاهدونشدرب شوسبو  هلانیکسن سپید ال قب نایب ۱
 هاتشالا دعا لجأوا ریش ءلب اد ناسا سام عبوا هدنپیشاب ژرمصکر زجوزكلهرولرم کد سیا ۱

 دليا جات اودا یز یو شنای نیل یز اعد هدکه لیاږبرعتایمروب رن جاوا ینہ ەچوز :هرتیقک |
 نایت سای ناوسن هلچل هلب راو انڈیا ارقا دک د هلبا قاطننسا ییلظهاارارق اضرتروم

 | هک قرن میز EEO هنس ی ۱
 E THESE ب ولک یر دالوا ند رشط هدماکنه لوا یدلوا كنوک ق چنار

 هن هیلصا ته ره مدل او هباغد ناللف ور لاردفصیقنو زا بج وک تیغکو تان نوبل

 ید لاقرساخو بثاح هل فرص هبهنوعلم خد یباعد یجنچوا لوا هرخاا هر مارا وید يق زانن چؤ چو |
 لب دیدشت كنېسو ی كاب ( سب ) ر دندناوصا نج هرغاچ ی۵ یکو نوبق هلال تاکرح كابا میشن |

 هنسالہق ناو طو ربیع تاضرار ضوص هیهب واغم ن اراز یش و «نادیدا  كابطيحا قرعتاذ
 هک ما: دخسا نب ملاظندنسنلا نها هنوزم هلیبقراب لاین نوا قوری مکه کت 1
 هح اس ادع) نضرغو لوط لا همك شوک ین رلکدتبا یچس ییس هورطو فصو تفاوط نهمنرکم همکف ۱
 هم مو افضو انب تبار هززوآ حاس لا هدکد لک منسهلسق یدلدا جسم: دیوان | ۱

 تانج ناربه نی رول یو یر لنا جیک

 ندندیااو گن شبا و .ردقلوابسس نالوا باوص هی :ایذوخ اب ی ذاننایر سس ا
 نبات ردکعد لطابو هدوهس رد دزناب زیجد سباسلا تام هلتفاضاو قر هلواتفص ( سباتنیل تازلا

 | دو بلوا كود یتفیبو هدوهكي کد وولوادیک ای :هلکتاهرتر وند هاوچازسوصزسنوا هکردیعچ انتی |
 هدننیپ برع کر دہرا ر ھر لیک قام (تسابسا) لبطاالا یا یب اسپلا تامپو ی اس تاهتلابءاج لاقب |
 .كعارب یراضعونربمس ایت و دوشم ده رومط تدنواه ی رو مطز ردیالک ایشاومو ناسناردفزاتم ۱
 | ردوب یرلکدلب ی اعتسا كن ایط از دان جن هلاهسا سبد هدکرتروناوا بلج ندناتسدنهردند هیودا هکردیجسا |
 نیب نیونذرییمسا كنب ب رک کم هدننزو ھن های تانسا و )تمنا ہت ابلا) ندیم سا نوناخر نددساینةسابشاو |
 1 اماعطيا اسیسب اندک لوقت روتید دیاج جزا هدو ىفا (سنیملا) نونعکیدلیاابه هزب ز هزب دنوي نوچ نوعکیدلبا |

 4 وجو دونی هزاد قان نالول مارو سدناو رونبد هرادواق شاردشراق بونلصا هدننزو دهده ده یت لق ۱
 هست تاج
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 . ]| رایی دخاکندن |هدرنضماتب بس هک. وطن هنخوم زوا نالوا هدنما كهازاس ناسنلوارتبعت قلهنغوقو یوارصح ||
 ۳ ۱ ۳ كاا سوو رد هد هلیص كتاب هدانعموب ردع> لوا دیفاک لو ایضرک دا قالطا ساطرق ءابطالانیبقج

 ۰ نهج هی هفوکس ر و هنقاذج یا هرب ياام لبادلااذه لافي ردراجهد هيف كلاب زد هنس اتم لیلدتقاذح

 هربنص البقر ندسهلبف دزارغصالافب رطخلان بغک ناتسرا ندن داما هد زو نا رامع (نانسرب)ردیدآ هبیقرب

 ۱ ی دا بندن ام تاعا اما فتو تدشولجروب هان وکس لارو نعد قلاب (سربلا 5ر دب قا كنیرب

 ` | مالمولمس یغاربط بودلزود یرب هدننزو لیعفت عفت (سیربآ )همن رغ ع دنشااذا عبازلا بابل نما یر ل چرا
 ۰ رد هتمنعم سن( اس رلاو) .هدنشن زو ءا زف(ءانشربلا) هربل ۱ انیلو اعل ھساذا ضرالا سرب لاب ند هنسانع لک

 او عفاو هدنرعش لر رجب هلتتف ]ان (سورب رب )سانلا یا ی اوه ءاسازلاو ءاسربلا یایزداام لومت
 ۳ هد زو نماطرق (سایبل)هبلطاذا لىوي لاقبزد ةنسانغخ كليا تلط, هدننزو درود هجر حد (تسب رلا) ردا

 دوخاپ ك وبه ذتنبهآلوق یلسع كن دوب یکی شی ور وپ باک هدننزو خجرحدن (نس تل )روند هی ی وف ندد
 | اعیرحم اره رموا ایغیفخ یشموا بلکا بشه ییشماذا لچرلا:سیاربت لاسقن ود هنشانعم كمك هی وچ لتعز

 (ساجملا] رونیدهبهقان نالوا ناوارف یدوسو ردیبسا كنب زدلپیزتشم لوق یعزدلبربدننزو لیدنق (سبکتبلا
 شو اران کا یکرابآ باوه هکر وشةهتناشن قوا نالکىد هدرارب تنسکو ی هل وعم یس هم هس قار زم هلي كلا

 | راروقارب هب یب وق نوجا قلو ا زانو بیط یی وصو بولی راز وک ك نیب وق هکر دیار چ عونرو ردتل و مرو زم ||

 | ةرمالا ةیشوهو شانلا سنج نم سبل ساجر لاک وه لاقن روضیدهلکیهنابنلو!بصن هدنزرط مه ی
 | یهادتیاغبو روت دهصنخ-نیبدوخو ریکتو روتبدهسکزاکمو ثیبخ هددنزو حرز( سدربلا)ةراعا نم بصنب
 | یکتا هلیاسدر هدشزو لضلبا [(سیدزملآ)ر e انکو و رکتماذکو ثیدخیا نسدربوهلاقی وند دبنکتکتیو

 | هلیس هلش لمعاف مسا (سطرلا) ردیمما لجرر هدشزوآ !شخسس (شدژ)لردفدا رخ هبل وا یاتمح ||
 نا طزو الج هباعذخ ابو بت او لبالا ساتل یرتکیینا ,سظرموه لابقب لوند فننسجارک ك شاو هود |

 نکرد زاو یرادعنباو دالب قرمهو ماتم هنضرا مور هکردیمماننانسن طو ردیلغ لصجور هلن كلاب |
 | هدندودح سورو دبا رومظ را هورفالعاندنآر ذموسرم هرزوا قو اید تّیالورب هدناش کر شاطر هدانفارغج ۱
 هلی هل هه نیغ (سبعزبلا) ردیدآهب رقرب هدنساضقسدق سام و رد روطسم هرزوا قلوا یعارهشربیند |
 ءآو الا لعووسطی شنغربوه لاقیزونید مد نالوا لخت روی تباغب هانتحو تادش هدنشنزو لئدنف |
 وب دا A یوص شو ءاضیحاو بوخ لیمو لس لوبیا ارز نسعرپو ۱

 ٍ aE ها رات دد او ك او 4 ی نو موم نت
 ۱ ویو مپ اود ع روآو| نونوا یکیهالکیولوم اکر دیه ۍتوتتک( زیبای یی ANF نتو
 :راناب وک نوتساوا نارو غب رکو هبج رکو هعا رد لركن وتد سابل نالوا مگر یتش هہتو یا دنا یھی ن دیدن ک |
 | دولوا ذو خ ام قانۇ یراسابل یاراکد بد: ووتر وب هغی رخت كتب زا دنول ا زج یک یراباو یرلکنک ك درا هفباط رکو |
 الجل ار یا نطر امخخ بالف کی بل هوسنلق ن وزوار یک ق وسک ی ولوم دنلس ښنز لما هروکه تا :تلخراش |
 | ف كن و كاب انار )اروا ةى جنو ناک جا دهنف هر بول لکو هوا لب وط ةوسنلقیا سر هیلطو |
 هایبشرملا یا یردااه لوقت ردهنسانعم یان (ءاتسان رلاو) ارل می توکس ینو یف نازو هلن وک كناڈو |
 لااسقب روندهشدور وبه زغوط قار ەبلاص لوقلا هاسنرتونماننلا ئایا ءاسانزتیاو وه ءاسن رب یاووه |
 لا ازد هنسانعم كييزوس هثسهآ یراوط هلوکسن كانبنو یاب نقلا )ذعبص رب نیا شان سلا یشعءاج ۱
 لخت س !لافلرددنسابنعم كع دبا ماعطی :لکدید هسسهوانلاقوساهقاساذالوالاتایّنلا نمآ انن لالا

 لبالارجاژ ادا لحال: لالة ندەغنشسالنعم ڭم با :نیکست هل نا ؤآ مش هودولد سا نسب و ةتیسلازخما انا

 لالا سب اف لب نوصل: یر هک ذهشلسانمم شل لازاو چيني رپ هخاک او فارطا ای ای اوغو :ننشلپ |
 هب ءاج لان قب( راد ەتم امم خزفاطو دهختو هبلطاذا هب لاقم ندمنع نفع كلی بلطو اهقفو هالنلا فا هدف ر ااا |
 1 ۱ هادهح نفیآ هنا لاکر كنابو لناح نعد لوالا اعم هی و فح نم هب ر ء اجنولوقب و هدهج نمیا هاشم

 | نهیایسبو یسحنم ا ىدشذباک| قن يوك یوزوتکن یتربق غلبمیشنالف نع هنقاطو |

 هدهج



 زر
Ao 

r. ج 

 قشتباو نسب بیاذع لاسقب ردهنیسانعم دیدشو تضع هرات وب هدننزو لابج (نیشسلاو (سلیلاو)هدننزو رسما /سکلاو
 نالوا حد لعف ردحدقو مد هلک هلیسانب هرزوا حف كنبسو یرنسک اب ) (سب) ددشیا سیو

 یدنکل عف لضاار ز نلکیردصمو عراضم نعد ر دف رص تمر( 2یض ام لعف وب و دیزالحر سد لوقت ردات
 مالت کرد هنساشم یدل وا لاطدن نوبارضوا هت لش کر دلوقنم ندنلعفنیئبار ز ردشلوا ل شاز ندنعضوم |

 یری هک ع هکه تن نوا فرصت» هلغلوا هبنش هفرخ هدیروصوب رد کعد رد هسکوتوکهنوانف هنصخش لوا
 هیهاودو ثاغآهلب شک ك نات (سب تانب) ردروکذ مەدنس هداه حن : یلیصفتردراوهدیدع تاغلهدنوب و ردها وب

 [| كيف هذ دنشنرپردلعافمسا ندننففلسأتبا (ستیلا (تب) یهودی تان هللاهامر لاقى رونلواقاللطا
 هراکریضیا دنه سنیسهربغ لقا لاق نویسد همدا نالوا نیکعونورح هژتسهده اشم تهارک یکج هیلبا لوبق

 كلبا تل ذمو سوب ضرع هدنتروط ءارقف هلمجو تنککسمو تل ذهسان هدینن زو لعافت ( سؤابتلا) نزح
  | ۱هدنن زو سوباک (سوبابنا )اع صو اتابخا ءارففلا عش ن یرا یارفافتاذا لحرلا سمابت لاش رد هتتسانعم

 | افلطم لوق لع هی یبصرمادوسو اهدلویا اس واب كا جز لاق روند هنسب روا كج وک كن ەقات

 | كيحو یخ كلاب (سجلا) دلووا عیضر ضیا سوبابا هرج نو تاجلا قی ردهیمور تغلوبو رو شید هدلو
 هقشاذا یناثلاو لوالابابلا نما حرطاو ءالا سچ لاقت زد هتسانعم قق بورا یب هراو یا وص هلن کس
 نککر دلت هدنال هدن التسو حوزخ ندهنسنراطو ندرب راط زولوا مزالو یدعتد سج ەرۈك نادات و

  ۱هدننزودوعف (سوجلا) سج یاس ءاهلاقت ءاهلاشروننید هنوصناقآ بوبانیقرولوا فصو سج ورد عارا جتنا

  ۱قغف | ندنعبنم نب وص هدنن زو لیعفت (یسبعت | )سا .اسوجان الف سج لاصردهنسانعم ككوس همدار
 سچا اف ءاملا سج لاق ر زدرلعواطم هدنن زو لعفت (شجتلآو هدنن زو لاعفنا (ساجتالا "الا )ردهنتشانخم

 | همت (ه ارد عا یاد یلعو ردصوصخ هنعآوبانیق ندرب ساجنا لوق عرفتو رعقناو هرغ یا سو
 | هبذمزااو هراکناوارف وص هدنسشتنزو رشا (سېعلا) رتدیدآراکیبرب دوخا دوخاب عضومر هد«هماع هدشنزو ۳۳

 | لاقترد هنسانعمقلو!تسدیهنو سوب هدب زو ج رخ دن هلبا هلن ی اج( شلجتلا] هزب رغیا سبح نیعلاس

 | كلنا یا دنر هل زن وکس كن. دمع یانو فك ناب (یسنعلا) هم یشالنعد اغراف ءاجیا ساحمتب ءاج ۱

  ۱نا ایت كليایتعتو و مچ جد 2 رددنساضم ۱

 یھ ہد

 ۰ یو ا دولا نهی ایون روم یا مر ونلوا قالطاهالرت لاوش سخ واهربغو وا ها
 ]| سخ لا قیرد هنس انعم قم ا رکو جاب ندعاتفو لامسخ و رد بع هنفیدلوا سوغ یبصن ندوصردیلناقم |
 ااو زم لظ# ةمخ اؤ | ساب یهو ءاقجج ام لال ا تمور د هت انعف یبا ,اصقن (سخ اب هسکماذا سان |

 کردوب صا زوئلوا بر هدنفح هک یحاصاهدو زکم هدف نکا بودیا راهظا تقاجو تهالبارهاظ
 سقت نامز لع نودا. طلج هنلام كنو یلام نهلتظ قلوا ءاعجب ندنلاح رهاظ بو روک ینوتاخرادلامرب ما ۳ ١

 | ىلامهلبشهظحالم مودنازازفا هم هنصح لر ید رغ یلام ضب تنوبدو خان میولآ تإ یش هدب زکتالام هدرکیدلنا

 هلکلبا اعدا یجدزرص ۰ هزکصندکدلیا افینسایلام هلا نوناخ هدنتفومسقن هت کل یدل طخ ةتلام كل هم

 یالبادارا یر وی زب مالک: دنرلکدنا ب اوتو: RESEN لامرادقمر هنسیدنکن دموق سه

 || اهسخانا تع ط عن لا صن نوندهزارمج کس نالوا هاهدوکو باربری دوو -تد هراقمر نوت هلی كەزى (سخاالا
 نالوا هد هدآ هد زو لعفت, (شت شتعتلاو 9 هد زو لیعفت (نبنعتما) بضعلاو اہل وصاو عباصالا یهو

 لو صقناذا نیو اس ۳۳۹ ر زد هتساننعم قم اق هد اءازوکو هدن لک ی مرا نامه تول ب ہک لکا

 ]| ینرب یرب هد نت زو لعافت ۲ نیت لا هرم هرکش نداض طا اس تالاا هداضعا یکیاوب نیعلاو السلا قالا |
 لز کو «بنیرف مال هتل رک ان(سیلدم) اونیاقتاذا اوسخابت لایق ردهتسانعم كلعا نوبغم بود |
 یا قوتابصق لوق لنو :هب رقرب هدنساص ها رهرهش هدناسارخت لا نین نغو لاذ د (سېغناب) دينا دل ۱

 ۱ هلغلواراداوه تیاغبهروک ذمضراردکعد عزا جم هکر دلش عه سزا رخ دایردندآ هبحاترب لمف ی هربثک |

 ۱ دوخان رد هنشنر هببش هغو لوق لع ةنسانع» نطق روشد هغوع لب سبک كن (سرنلآ)ردشلو اسم هلم وب ۱ ۰
 ریس
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 ایا ابن اش تیازلوقترونلوا ق الظا هنالسرا نالوا ردیا لارداو نخ تراکشو مط ندفازیالوقلع | زونلوا قاللطا هنالسرا هلی دین نلجاف مسا (سم استلا) هرصيتاذا ىلا سن ًاتسا لاقي دهمانعم قلق رظن | هلاجماو تف د هبهنننسنزبو لذت اذالجراا سن استسالاقیردهنسانعم كلنا بلط سلا مالعا ییهتسنرب :ندمسکربو ایسا سحااذا "یشجولا سضأتسا لاقي رد هنا شعم كلا سح ناسنا هدربربروناج یشحوو ١ لاو هشحتوت بهذاذا هيلا لجرلا سن اتسا لاقي ردهسا نعمقفوط تفلاو سنا بول هلغلوا لئاز یشحو
 نتتالادیلبع ندربخن كابرا هدنشنزو بارغ (ناناوبا) ردندلاجر مالعا هدست زوږ ز.(سبنا) رداع کر دیلاضفٍاهننزوتدحم (سنوم۱سزلاو ديعسنلاوف افت اورفغلاو جاوا هلك الشلایا تاسنولا سال لاقي نو راکدرو نانی ادبلق رونلوا قالطا هناقلقو ههرز نوتبو هنب اسب كنج نانلواربعت ےککو لاقوجو | هبدفاغوتو هغارنملوق نع هنرخقاداو همپسا هدسنزوتاه وم (تاسنولا) دعب ننفسب رشلاب سین لاوهوا
 تشک ساید هاطعاذا اسوا هسته آلاف ازد هنشانخم كم و هلن وکس لو اوو ی تان هزمه (سوالا) | ردب رادشکناوسن هن وردیس هبنکی س هدج كنم هلا یضر قیدصل ارکب وبا تنها ماو ر دیس هنک ك بوت اخ مان | طارد نالو "ی یت كم ته نبلطل ادعو ر دیس هینکیرخشالا یسومیپا تنی( سانام )دیش هینک كتهيوج
 | هرو ردشنو|بلقنم هلبواو .لترواب رسک ب ولوا ساوا یلصا هکر دشلبا رکذ قرهلوا ینا ردصم د
 | ردنزدارب كجرزخ کردینا یردب كن هلنقر سواو هزهنیااسوا منتغا لاقب ردهنسانعم تصرفو هزهنو
 | ترقلارساع نب سیو لو روند هدروق ندعابس داو هلیسهین رغضم (نسیو الا )ردرابعشذم ندرانون مارکراصنا
 | هدقاجوا ساو رذهسآ یدزفنردیجاخآ نیسرم کردی مسا فورعمرجش هدننزو سان (سالا) ردندنبعبات تا داس
 | روتید هزازموربقو زونید هنسهیه نالق هدناوق لوق لد هنسانعم لسع رو شبد لابو روند هتسهیقب لوک الق
 | یسآ دوخاب یداوا طقاس ی :رخآ بلقل ایعب یدیا سیا یلصا هروک ه ننال كحراش روتید همدنهو بحاصو

 | هشآوه لاقبرولوا شخلوادازباهدنبان نیسارنغن هنظفل سب رولک هدهنسانعم راد ةیقب و رثا هک هتن ردلتعم هک ی دیا

 | خف كلرلمه (سوا سوا اردهنیانعم هناعتسو ةاطعاسو رب عصتسهو هصان عتنمیا هبس اتسم هعلسلا شب | رده تعا فوصومتنأرونیدهشرشنالوا بولطم یسلرپ و ضوع ردیفدارمو هدشنزو هضاعتسم (سأتسلا |
 دمو هدشتزو باک (سایالا)ردندتاوصا رازآو رجز صوصخ هنسق رفصو یو نویق هلینوکس رسوواوو
 | ودهتسانعم قوسنزآ نهنسنرب ساتو هتطنقااذااتسیأت تسي او اسائیا هتسیآ لوفت دهنمانغم كليا ديمون هدننزو | لیعفت ( نب انلاو) لبر تك ك رمه (ساشیالا) طنقاذا عبارلا بابلا نم اتاي هنمسیا لاقي ردهنساتعم قلوا ۱

 | لاقیردهنسانعم ققشعوبو هبفر اذا هسا لاقبردهتسسانعم كليا رث ات هدهنسنربو هتالقتسااذا هتسی لوقت
 | قسم هرهقاذا سیا هسسشهسآ لاقی ردهنسانعمرهق لینوکس كنا و ىف كن هزم (سیالا) هنیلاذاهسپ ۱[

 | ندنونایارهاظ رولک نیسان ییججردیفدارمو هدننزو ناسنا (ناسسیالا)هتنایا سل هتسا لوقت ردهنساتعه
 | هدنرابدنمرا هدننزو باهم (سابا)نالاذا * وشلایسی تلاش ردهنسانع»یهشموپ هدننزولعفت ( سی الا) ردهلدبم ||

 | یافت رفن ید نوا هدننزو باک ( سابا )ردشلوا بیطت همالسا لها ردیس هلکسا لرابدلوا هکردیدآ نایلرب
 | دەنا باذع هل نوک کلهزبهو یه (سابل) ةدحووملا ملا لس صف ردیبساراث دحين
 | برح لاش و برا ةدشوذینا سابو ذوه لاقبدهتنانعم برطا یف تدشو باذعیا دیدش ناب هللاقب

 هرس رج تر ج

 | (سّلا) رک د یساکر د ەنسا تعم قل وا لاحدب ندهقافورقف تدشو بز ای دشاذ اع !ضسراصاذاسبثب وهف
 FR 2 ت ےس ع س جس . هدشزو دو ەق (سوُوبلاو) هلم” كلاب (سوبلا) نونبد هروال دان فرا مجمو عیجش ی دنا كنج هلتدش هدننزوفنک'

 | لاحد هلتاتبتحاورمف تباغب مدار هدننزو قبلخ (یسیشلاو) هدننزو یرمشب ( یسولاو مدننزو سأی (سأبلاو
 ۱ یدنلواناسب هدد اقر وف روب نملشو ردیعجب كسب سوباارپ ز ردفلوا یهاودلا نالواباوص هکریدخزاش | هادئا #3 اسب رب وغلا تسع 48 لا هنمو روند هب هبها دو ثفآ هدننزو سلفا (سؤبالاو) هی كلا ماسال ۱  هتباح تادتشااذا عیار بالا نم یسیثب و یسْوب و اسب واسوژب و اسوب لحرا ساب لاق زدت انعم قاوا
 = هه ست سس د ل

 .سشبلاو

 | هنسانعبئذ نود هدروقشواو *شنم هضّوعاذاهسآ لاقي ردهنسانعم كمرب و ضوع قرلوالدب ندهنسنر

 :]] لاتا تاللا ماست لحرا سون لاق ردهنسانعم قوا روالد یعهدبا كنج هلتدشو ةدشیا س ًاباپیف

 و ق تب تن رس سس سر اا ا
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 "ینناویهتا رولوا هل سف هنیدوجو كناسنا یریپعت راتسب و نیم سپ ردذوخ ًامندسنانالوا هن تنعم ضبا
 دوندینجو هنب رپ نالکه ناج دیصرولوایرغب كیا هکر ونسلوا قالطاهنب رب نالکوش_قهیسکناتوطیاپسوقلا |
 (ناسفالا) تتصاخو ك يقص ىا ك سنا نیاو كسفاوهلوقت رونلواقاللطاهنمدمهو رابصااخ كمدآ سنا ناو سناو |
 ردهیماعتفا یقالطا هناسنا هم مو رونلو |قاللطاهمآرمو لرد هنسانعم رم ٍشب یک سنا ی وب هل رسک هزه
 تنزاذا # لعخاهنعیبدلازدب # هنو ةناسنا # لزغلا صأا نسال # یوهلایفینئسکد عل # وشادجنرک"

 سناروک ناب هدّواصب كغلم رونلوا نظقلوا دل وم نکل یدلوا عوحص هدرعش# لسنغت عومدآابف# اهب قی
 ناحرمس ردنیسانا چ ظفللا ثبح نم ربهدننز ونالعفناسناویک یورو مور زد یسنایدرفم رد سنج ممج
  هدنظهل یماناو هلنبتسعض ردسناو ساناوسان قورعمعچج ردلمتسم ريغ صا عج وب شا نکل یکن یحارسو
 یلصا رد عج كناسنا ضعبل!دنعو یبک یسارکو "یسرکرابدید ردیعج كنظفل یسناراضعب ردزاو فالثخا
 قيقا لها دنعورد هشازضعبلادنع ونو فلا كنس هلك ناسناو ردبففح سانا قس هلکسانو یدیانیسانآ

 قاب سناحوراب ایز رد قلاب شنایرب و قاب سنایرب رب راوسنا یکی نوجماناسن اریزردهیننتلصالاق

۱ 

 ساو البس وب و لصاو یو را ةطساوباو فقاو اعلا قب رطب هیبشا ریز ردهنسانعم ساسح اوراصبا هکر دذوخ ام
 وسىندا ناسناو یدیا یسان لیصا كسانلوق لعوردذوخ اندان نالو | ەننىانەم لت لوق لعو ۇت رولو كردم
 ردراففتمهدنسهدابز ك هرخا نون نکلی ذنلو|قالتخا هدنقاقتشاردسنج مسا ناسناهروک هناي ك جاب مو یدالوا
 یس رهه رد ذوخ أندن ابسن نییفوکلادنعو ود نالعف ینزوو هیلصا یسرمه سپ ردذوخ أمن دنا نیټ ر بص لا دنع
 نابینا بوئلوا درهنلصا هدنر غصم ق اساک ا هدننزونالعفا یدیانابسنا یلصا ارپ زهرزوا ضقت رد ناعفآ ینزووءدناز
 ناسناویپتنا روند سد سان ت ونلوا فذح یس هزمهافیفخت رد ذوخ ًاندسنا ردلاعف زو كنظفلیتاناوروتید
 زوترد هریرول ككدلکآ نیک او رونید هنشاب كغاطورونلو!قالطا هنسهکوکڭ مدو هنسانعم هل غار وند هی راجو | قمر
 كهز مه (سانالا) هلبهف كن هزه روند یسانا هدنعچج جد كناسناو راد ج نیعلا ناسنا هکر وتید هتکیب لزوکو
 هددنزو روبص -(ضونالا) ر دندارعش س انا یبا نب سناردنداعسا ساناو یدنلوارکذ هک نزد هتان شان هلی
 «دتشنزو بارحم (ضاتثم) هلنبتعع ںولک سنا ی روقع رغ یا سوتا بلکل اب وونلوا قالطا هک تایل واروقع
 سو ًموردهنسن شلوا تفلاو سفا "سون الا. یدیار عاشر بونم هنس هلببقدا مع یلغوا هکر دیمعا توناخرب
 || هدانزو سیلج(سبنال ردندنیعبات عابتا سون امنبهوو ردند هیلهابمارعش یرکشبلا سون امن نا ردندپماسا
 لاق روتلوا لامعتسا هنس انعم ملکو سکو هش وت میاهسنناوهلاش روند هتشنانلوا تفلاو سناو یسناومیا یسیناوه لوقترونید همدا ندا تفلاو سناو نوعکیدلبا ثاربا مارآوسن لب زاوا زدجک زونلوا قالطا هضورخ
 قالطاهشتآ[فسوت لاو )دننزو هنیفس(تسین ال اردن هیلهاج لاجر نلطل ادبعنت سیناودح!یا سینا نمرا دال
 | هب هوبحنالوآتاعسشوخ و تاذعزیک اب هدننزو هسلاج (ةسن الا ارانلایاییسبناةسون ًلاوذسبنال!تناب لاقیرونوا
 | دیر هلباه ( ةسنالاو) هلنبتعقفسنالاو)هلبعض كزنمه (سنال!)سفلااةبیطیاةسنآ دیراجلاقب دولوا تقصو
 شح یاهسناو سقاو شذا هب للوقت روید نافلآو شمار هدیسرافروشد هخلقشلا نالوا هیسکرب دوخاب هیهنسنر
 | شحوتدضسماطاو عبارلاو قافلا بابلانم اسناواسفا سناو هبسدا لاقب رارولواردصم سناوسناوةشحولا
 || لوقت روس هیدبق نالوا قم هدر بو رونبدهبهرنکت عاج ندسان ههنبتعقف سناو رفتب لو هبلق هبنکسیا
 وشر مداخ كلام نب نستا ردنداسسا سناو نوچفم یسیاسنادلبلابو ةرشک ة عاج یا اّواجدق اسنا تیر
 مار یمدآرب هب رنک کنه (ساشبالا) یدناوارک ذ ساناا نسفاو ردیرابانج سو هیلع هللا لص مرکا
 هربا اذا ۶ ول سنا لادن رددنسانعم كمروكو هشحوا دص اسانبا هسنآ لاقي زدهنسانعم كتبا سیناو

 | هسحاااذا ؛دشر هنمسنآ لاقت ردهنسانعم كليا سح ییهنسنر و هلعاذا هسئآ لافب ردهنسابنعم كيو
 | خدو هدسنزو لیعفت (سیأتا) هععساذا توصلا سنآ لا قیردیعس"سح هکر دلبتسمهنساتعم كقشیاو |
 أأ هتشولآا هرصبااذا هست الاقى راد ەت انعم كمروکو هشحوا دض هلت | لاق رد هنسا ەم قا نسنومو مار |

 قنونو یم كاب (یتوب) ردهیزقرپ هدننسهبحان دیعص (تیسنولآ )ردە رقزب هدب رق نیبصنهدنشنزو هزم |
 || رد رندر عراد یا اع هروکه اسب هدراصب لغلّومردلع میاءرمه رددزناب ز ید سوی هل الت تاکرح

 | تلاوبحرا كسدار (ساتیتسالا) ودذوخ أم ندسا شبا دییارع ضعبلادسنعو نیزکر بش رب قم نب سنوب
 ویو بنت

 ۳ بھ

 ۰ ایر || ندنس هام ساتباهدندنعراضعبوو دراسون هلن ابن دلابسناو یبفعلاب سنا مهضعبدنعو ردا قلخ اب سذا ےل او



 ا

RAT 
 es mrn م تست

 او انها طرا نوا ال EFT ۳۳۳ تهی وا

 | ولو ت دعها !ذاكلذو قیر طلا نت ؟ذخن لوقترونلوا قالطا قو رطلا لرش هننالوا ناسیعو وب کهن
 یر رو قدیلوا کر وند" هم لطب کنه مه (سالا و یب طلا هل شنخت لوقت قلا نایئسااذاف
 3 لاا توچ لوا ن کتا دشا هیج ر روتلوا قالطاهنیلقكنبتئاو رونلو قالطاهنس هیت لوک الق هدنزاقلاوا

n amا ات سس  

 رو راھ نسا س رووا قالطا هنر ك هنسف رهو زا وکلا هاب قلطا دو بلقی یی
 N کو نوف ات نو رعما (نتنتسالا )ریس داکخرازاو ر حز صو مضغ نجف نوفل لک |

 هونا ق ذمو هد زز زا( پس )ر وند ؛سانیسو لنصا تیز مو اضوخ یااسپسا هاطعا لاق رود هش
 نلفالکن د رب با بوم r tJ :(مسعآل) ودهون

 <لها شبسأتواهلصا ی و اه د عارف عهرو اهدودحنیباذا هراد نيستا لاقت روناواربحت قهارب
 ن نامه كفر نرالو| ىو زلنا ]وه شل و شکل نما ات
 او هانی تکاو کا + ! سا لیلوذ۴تنصاتپها ارم نیاک# شا لرضاش ا ان شال !دغنات

 زوشاوآرک مردم ندلبخد رکن ونلواقالطا هنفرج هیفاق نسب ان ضفتلادنعو یکفلا نالوا هدنرل هلک
 ۰ ی EE .سا ,یکفلا
 اوا ڈ لة هلن وکی ابامالو یقه كز هه (سلالا) اردیا تعوا مو عاوضحاک | یمضق نالي
 قید هتان تای اکنایخو سولأم وفا طعم انااا لوما ام لعلاج رلا سلا لاقي ردهنساتعم
 نذک اذالچراننا دانچ ك دليا ونس نالعو ةثغاذا هلا: لاقت نددنسانعه قعادلاو هناخاذاهسلا

 ا ناتج قنادی دن رو هلن اف نخ هنسانعم كلیا قازتسرخو
 یزد لمس هی رون چو ادمخنالزا
 مز یاساالایهاملولترذ 2 ؛خهدوج او تلخ یشانندهضرامزاسدوخا

 )و لشصا لا شا مو لا سقن رخ هنا م هاو لاو نونابايایساالاهباسصا لاش ||
 ی هو یون عمدی 11 همام نونعت نوش ةکرولد یخدوب هلی |
 یونیت کا نیل لقب ولو شیک ینعط هلغلاق بویلراقچ غا |
 2 ر زسا هکر دنا نب رکو خچر وروک نات دژ تعب كفل ندیم مل هلی یری |
 ا دی رنقات دب رع تدار صاجتف نیسان سایلالواو |

E AE |۳ تولد نړی د نکا رشو لکا تپش نوذأم هیاتقلافن بودی ناب هقح توضح  
 م رتو توو یساو کله سنا یکم السلا هیلج منی بولوا عیطنم هک حط نیفلوا ||
 رو رخ اض نم ۲ دعا نرقردنسهپح انزابنهدنزوذجیبق ( سال )ری دلوا یرجو یو |

 یس

2 
 م يا تنایخ بودادلا دننزو هلعافم (تسلآولا) مجتوتام یاسآ e تردمبا

 2 ت ی تو را RÎ ایا اواو f وهلاپتب

 تین

  ERED:یدلوا عومسم یاده دنا ونه نیما ی ی هد ۱
  ۱بیوه او رولکسوماو یک افاو نسلف هل دام تندر مهرولک آی عجب یکی اغ نوچ ی داوا دم
 ۱ اد رقم ردیلبافه كلمو نج رونو ارت یتالغو مکن د هانم شہ هل رفسکه تنه( سنالا )یک یک |
 | واک ر دباو دخت هو یخد هه زواک ینا یخ این عفو همه رد تو نجف نج |
 [قالطا هف ظر انبیا تلت شر "ساو فیفا اشک عینانآو)ثیر ابا نب نیر فو « هدننزولاجآرولکساآ ك

 | ى دۈج وو سن نا ا هپ هنخالج ن نوع نالوا ناچ كز اتا هکودلو من یا هوک ناب لا یون |
PONE ۱ینا رز كابتو هنبسو یلدا ب زوب جا كلا الدم رونلوا قاط ییشح  | 

 ۱ ندا نوت میبرد ابهام هنکع ظروف دن یشخو قو بار

 ۱ هه ال )ردي ار هنر بت نقی هندفایسقاتوفر هه نیو شرط

 مو
14 

/ 
۳ 
۱ 
3 
2 
3 



 فو ۵ یو ك یزیه SE کد یادآ دّأوفلا رهبر شی
 ةىپدشىاىزىەچ سوق لاقي ۇيا بانر نرو ولنا دن ك یقواو ید توص امل راصاذإ یزمج جیرلاشیارول

 ربیع كنند دلو لم هلی كچم (نرماهلازډندیماس اهطتزو ذاع ن ۳ اهو هدننزو راز 0 را مو. 1 ۱
2.۳ 

 قلناه (زإ دنهلا) ةقدالا يا بنها همای تبضم سرم هستی او دم اهن و هنیسس (هرنهلا]
 "تاسحالو زادنهالبهاطعا.لاش نویسد هب یوا کد رد رعمیسراف طزادنا ر هبسانعم سایقو دجن لب کز ۱

 زود هداتسا :ناړ از دافتو سايق یزلاتو یترللوب وضاردفریصت.ندموقیعز !ادنه. هلبس هيب لعافمسا مزی

 نکمآبرعم نذمز | دناواز دق وپ چم یاز قر هلو انا د نبا مه دنع مالک ریذزراج : تن مدرس ی

 داف برم نیت می رد اسم او راک
 هنرن رهرونیدزاو نهان[ زا كنيزب هکر ونلوا قاط اهنا ضقزوطتقاو مد

 ننوس هو اسید هقنسن ۳ مزکفرکسبج 3 نمرهماد ۱ در انوباضقزوقطلوازملواقالطازوف
 كنزوه نا لجرازوج اقدام كل هو لعنت نیوپتاردذاج ٩بار

 ههتسل ا لااا ا هر قہ ہللا ضد جا نسل بای را سن مهیا
 ابا هسا لاقت رد هتسانعس كمروشود هلذشم ناو نف وخ/بو دبا تاستعو م ول هب هبکرب4ادنزو

 ندقلف لول دو ارت تودیشاوب ده لس ی وترا لا
 رها ی هکر و هسپح اذا تاله سا لای زول هشن انسان هو هلن لا اسبق

4 ۹: 

 قلطاوخیدوب ون سعودی سره و رونشب
 ی ارم هوم مینو سه یک و SE شاف

 (سب )قلی بس ی شر موم برم خب ار رخ سراج یکی و |

 قز هزیه (سرانا)زایدلق یفنصصع هذا ریس سمی هی فیطق:*وپشا نه هی یزد قسات

 نونسبناو نونو راو نویسی رایعجج تی اید بت وب سن تکیه

 وتو چو ؛ینأشاتابلا نما ترا لحلول انوا السد :هتلتاطم نم ا یعج تیر هانز نرخ ( والا |

 قفلوق هدنمذخو هنشب منکر زسزا یم لززا لترا لاس رد هسنا هم نا هدنزو لیفت سیر
 وپ بوس ر هاديه تالکلعت اهدافوبهدرا نیا مبان هکربف حزاشهمدتماو بتا نا هيما لاق دەتال ا

 :هنسفاو"هساتنو ها لغ هت یب لات رونید دلم كنا بنویس( سما د تو بال ناو
 نیم زولک سدا یقج كنم سا یک« سابجوتسع هلی مسکن تور مھر لک ابتا یج:تتاو هضا افا |
 لاغير رولو :قالطا بیو ایسا شرم نکن اتارنا لڑاکا یجج سو نوھ انف

 هززوا تهجر رط ییدلوا ورین دیدق نامز ییعب همجوو همدق لیا ثالثا تاکر م ھالا سا یلع
 ا ردفا هلال ت اکرح كنءزنه#دنو و ردهنسانهم كمر و هداشفن هست بف هه وا
 وطهر هنفسن حب ند هنسانعم قتفوا بوربق هک د هانم باضغاو نسفااذا است اوست واست

 زادلا نتا لاترد هاش ق اغ اوا ذا لی! نتا لاق زدن نما خوک اب ی را لاسو زدنا |
 | هم زا انا ی طلا( او نسا اب تات س الا ا اجسام[ ۱۱

 ۱ رجس اس قلراوخ فرو زکات کی زا نادر با دری 3
 و تنی هایش یواش یی رضا هس

 ۱ و لوس بیو نوار لار ما او نر

 أ زوما (نرش رالاو)( يهد رالا یی لنصا قا سرا نک وه لاعب ووشو لصا نالوا بیظو لاب

 | هیدن تتسوشالث تاک هه یار ی رز شوخ م ین ریز نش اا

 1 ا نا نیتلمنناصو نبع خرانش زولوا هنمنانغع قار اط هکر بفقاو نامت ناچ

 ]| تنو قلی بم كنه (زوهل )ر دز داو زب نع ل الف ی انب هیت تلف هدب رب كجا

 راک بی لکاماراوترط ازش رونلوا قالطا هدبترم فورج نانو عضو نوع لچ باسن هلی

 و

 |[ ربنا یا م وتلا نشو اؤ لات رو شید هک امورضا « هدنتشنزو ایکس سد راو نولکن راراوتنپ رازاؤ هراژاو



 مس

 || مالبع ردیدآهعلقرب هدنندب ثلرکهلبا نیدقو ردیعساهدلن رب عقاو هرزوا هروخرب ندنراوخادنه ر ةددنزو ||
 رش ندم لول مو ردندلاچر

 | EER 7 اونا نوک رھ ا نەن ساتم ئانو کت هتوا ىرى ەل ءدرخآ

 ۱ ]| كيج هج هتسهآ هدزغآ ییبمعاو مون یا ةزمرهلا هنهام لوقت ردهنسانعم تناندو,مولو تنفطاذا رانلا تزمره
 Pei ويد غمالت ؟نانلوا | افخاو منک ندقیفرو میمهوافیفخاهغضماذا ةمقللا زمره لاتنودهنسانعم

 ا بیصنو عفر نمی هال ووجو نس هلک ماری کا ادرار تابا ینا ھت نوخبابقف تنالوا ء (رمرهاز) ید ار ادقخدزومراهونازمره زونلوا قالطاهبالوا هاسشن
 کندو چن یاب تنه )نک جافا لول الا سا نهو زه ابننا اد نباش ین 7 تیازو ىج كناه نره (ترهلا) روند هلویجو نابینا دیدجو زينو ردهیانعم بآنو ۱ د( ین رهلاو)|ناربن نهلاو) هدننرو ,لسج رفس (زینرهلا) لردنا ازچا یس ثلث هوج و یک ی فرصت ال ی نان هلراپتعا فا ضم راض فب و فرضن« برعم راض بو ردا یس ەرزوا
 ون ا رج بی ام نه شردت ایہ آموز وش ندهود

 را زا رکو شفنا اذا کو کلاه لاق رونو اربع قق ازد لب هکر ددنیا
 یخ ید وک روک لروکو ئويى ره ادب ىي دالا

 قوش دوا هی jt REE ی نی تو نوید هنتبس كندر
 و هنو بلع (نهزرهلا) ذی زا یا ره هب لات نونرد هرب شو جرفو هرطاخ شپاشکو ردقجماوا
 اهنالواناوارف جزو فام (ناهزهلاوا ها نوا اجد هی واییتنو ظبالع

 a PTE وا DE اا ا
 ہ2 لعنت زنهتلاو)ءدننزو لاعتفا آیه )دد هنسابنعم الا نیز هدننزو لیفت |
 و ی ندنتسموحرف زاها او رف خیار زّنهتو "نها ەز ره لاش زو هتسانعم |

 ال دیدیم نیس تر یخ هتمارک] سشیتساو هحورب حاترا یا دعا تول نرل سرع زها ثیدطاهنیو
 تالا e هیلب و هتف هلرهف كناه(نهازنهلاو| هدننزو زهره دنع هللا یر ردناععیدعس |

 بالا لورا ایالب لای رن یهو زهاز ملاو ةزهزنهلادهش لاب لونب دک ید بو داشیوا یک اب ردیسان هجترم |
 ؛حادا هزهزه لاب ردن سا نعم كردو هلل ذاذا هزه زه ل اعف هنسابنعم لیلذت نولواردصم هنهزهو |

 درب دنا نعم كلکه شین و دجو بول ون شب شکل کوکی شانند روریضو حرف هدننزوب دن میهن ۱
 OT هکردهتسانعف نهق هلن وكس كفوف ایه لفواج رو رس بللحانرايایبلق هیلار هه ۱

 | هدنتزوتش ناه)یدنلوا تیاور ملی ارمقو لب رده يب ایما طو رغم اخوا هند ةنظخ تنا نا دلوصف |
 | *یشلازمه لا شرد هنبانعم قمعص با قمری هبا لا کد دفدارطو هدننزو رغ ززم یدناوارک دک دیفدارمو |

 | یفرعلءزمههطفضادادمه لاق ردونن انعم ن مردشقصا بور صقور راطرو هرچا ذا تان او لوالاباملا نمایه
 | د لظاذاەزىمھ لاقيىد هنسانعد قمرابو كقرود هل هنسنر وردیا جورج هل | ید تص نالنجیرحمهک ردنوخ اندام
 | رپهنسانهمقدرمصاو هب سضاداهربه لاھ ندان اوهعفپاذام زى لاق ںد هننئابعم .كمروبقاقببهواو | ۱

 ۱ | لات هولصلا حما اذا مالسلا هيلع ین ناکوبشاوهرمنکاذاهزبهلاقی دهن ام قمربقو دم هل ۱
 | مال هلعمرک (لوسریناطیشز به عفاو هنتب دح ۱۳37 هز ندا مرا تامین نم تبذوع اینا ۸ 1

 | ندنسنهص بوت زود یناسننا بلق كانط ن نونج اریزرایدلپا یسفت نا نونچ نجی هبا هوم یر اب ی |
 | د يتزو هزل (مزم# او (نماهلا | هتعرسصیا ضرالهتزرمه لوقنارد هنسانعم قلاچ ةو وا شرع
 ۱ | نابینلوا رپ ست: رمه اهل ق (نانهلاو) ۰ دزور نم )ردنعض»یماود هربجا غی روید هن ابی |
 ۱ | نان نرود هلشرافلبآ وافرطیکیا بودبابصن هنن روج هوا تنه مزج هکر وتیدژومد كچ وکې روبشیب وا ۱

 ۱ نوید دیک هدنزو هکر مهلا هرم4ما) رولک رخاهمو زمام ىج ازدفزااعتم هدر نابناچجا صو هخ هدنرلپ راوم

 | كسشا هلکنآ کز وند ته دهه ناولو م زیو یدک لوخلع یزد نما ۱
 و ی ن ا ۶ مس دج دم مچ ی

1 
TOTTI چاد 
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a e SESSا ابا ت ےس ج اع سم  

 | قیارضاس وبلل” یه هک دوش نیو اتا نخر شو یدزتن رونق |
 ]| مدفن قبس هنعسکرهدن صوص خر هلینوکسكلنیعو یعف كلواو (نعولا) ابها سل زشوت لاقن ردهنساتنعم

 ءرد هنساسعم قمرویو مالقتاذآ یتلا بالا نم ازعولزباوا لعق نا اذكى هبلارعو لاسقپ ردهشمانعم ال
E arند هنا مدفتو قبس هدرظنوب هدننزولیعفت :(ربعوتناو)هلیرسک شل (نایالآ)  

 ییججردهنینانعم هل هلنبتعقو هلنوکس es واو (نفولآ) مانتفناذا نو اذكى هيلارعوا لای
 روند هناکم فترمرفوو دلو هیمخلاتبع یس هش عب لج قد سیو دنا ىلع نوت یه

 نغنس) هجا هزفوا لا ردهنسماضم اردو هل سکه عزای عفترم یا:نفو,ناکع
 بوبا ره دوخ اب ینوا لوق هر یابد قرهیموفهرب:یرافاسشیف لوف للعقهر نو کج هاب بو ويشرب |

 چ یعوج کو هات قمیوتوا.بولجوهززوآ یار قاب زجوب دما بخ دونم هفت یا
 هیلسار نام لتساوا هنیلامفرو هکر عضووا ناسطشرمخآپبف صمت ذات دمت نرود لات

 قرلوا بلقتمو برطضم هنوایرب هدنشارف تر هه مات ار تیوب تا
 قمر ضاحه هتسرب هد زو نوع نرو بنام نرفته

 نکا (نکولا) یدناوا رک کر دف ڑعو هددنزو نق وب هل 7 )یتاذا شاار وتلا
 ندهنسانعم ق م الس بوترو دو هعفداذ|یناسلا ةنابلا نم جا ردهنش انعمات

 زود لانعم قنردلوطو فکلآ عج هیاوضاناهزکو دوس و سس ر

 چ و یو ا ا اکی اوى اه الماذابرق
 :وکوتلاینقن.یدنلوارکد دکر "ر دیفدار دو هدشنزو شوت (یکوتلآ) ردیدآ منضومرب نکو و ادعاذالچ ۱ ۱

 فوط یبینکزکو ایسنا ان دع خنک لاتو ا
 | یک رد ەنبفاسعم قناعت وا یوو هسکرب هدیتنزو نمز نمولا ).:2اماذا ما هلا نوک وت لاقب ۱
 | ین نتعرف هذ لنو لعفت توت ) ول هبحمر ادا املا باسلام ارو هفناپ رد شر احمق

 س <
enn 

 || نی یاهنادرج نار زم ونب یاسر د هنسبانغم قاز هوا یر شان نت و ر وق ی ئاب كہا دند دسسص

 نا یضخلواو ئول ایفل یا لا نوت لاقت رد دنس انهي كنكيو قمرا تاس هی دنا ٠
 | دا نالواولپ ورا بولو نولاق یدوخنو لوق نلع دیدخو ئوف سهیل و تقلخو روس .دهمنآودوب لوکس
 ]| نهو قاب هنسانب قمصباو نمک هلقاا نواو از دص هزه وو مان اوا قلطا دش یا رکو لاپ لاقلاروغید
 ]| ا ةكعەزهو لافب ودهنسالعم ێمزدنقوةعقدافا هو لاقي ودهتسانعم : كروففوهنطواذ یا بال نم هو |
 ۱ ول نهو روي لزوک«دننزورج ا (نهوالآ ) اهعضق ذ ما رخو لاقي زد هنس انعم كمر دلو ا بوفیص یی کو هئحیاذا
 | تيروي لر اخ نالوا اور هدر لها:هنزودمارک (تزاهول دیشل نسفعایا نوا لر یقین ھن یک |
 | هزب نکررون هایسهینن لعاف مسا نهاوتلاو) هد “زو یظعم هوم )تارفطا ةيشمیهو ةزاهولا ىش لاقیزولبد |
 ۱ قاب واردات دولت وه بدع یا راتو شوز موم :لدیر لاقت نوندمسدآ نصب لش | ۱

 | نا صف (نازرپلاو) هدتشزو .دوعق (ز وبلا ءاملا لتنقل 1 ات 2" وا نا هنلخ نه وت لاعب لذمنسانغم | ۱

 ۱ اانا اذا ننانلا یاو ازوه ناحل: راه لاقنزدا اخ اوا: 2 رضا لوق ىلع كلوا

 ۱ (یدزبهلآ)نونلوازتعت كالا هدیکرتروش دنر یلقارتواوزود نالوا کور ین ّرطا کر دید ریو هیدنزوره و

 | دونید هد دج رانبد یزربهو اردهلدبم هیاه هربهردندنززاتبم 4 4 "فززا نلبصا کرامو شاپ |

 روند ولآ ن لاتو روند هر هالعاووب او رونید هنالسراو رونب دهتش لیجیو فبطا یکی دو ضوختاق
 | هشیذجو بین هجو لزک هکر ازک هک ةنسانعم نمی هدنن روز عقل ا) کمی ما ردیسهنک ك ئاج < /یزربهلاآ) ۱
 بلا هدننزو زرد از زرا زاغساذاةزجاه لاب ذهنن ات نعم كلج 1ل سف هداتبب :زو لطاقم (ةزجاملا)ل زود |
 هزرتطاذا# هززهلافت ردهننانمقمرواوادیدشم انا لاوالاتاتیلا نہا ا ره زره لاس ةي رد هنسادنعم ق4

 اتو هدنزو هجر هخرحد (ةزورهلا ) كلهاذا عیار بالا نه اززهلجرزا زره ل لا ىدە ماب یو فالو |

 سس رد (ةزحر هل )۳لاماذا زور لجازوره لاسفیودمن نارا ایلیا اله ا :حرحد ||
 حس سس سم تر یوم are توی سو

 | منت هییفمد ها دا اکراو ەز ى زني یا یش ان زعوت لاتقن رددنساضعم كمون قرهلاوزق

 
 إس داخ روت تک هنئزونیذ هراونسهشو یدنحترب ید هزا اوسازندنسهرو اسا ج نر شرف ل دمك انارو ناتھ
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1 ۳ 

 حس سس سس سوم
 9 هدننزولیعفت ) ریوتنا)ردندناجر یاسا هدنیزودا دش (ز | بنونهان) رونید هرب قچآنالوانیفبهنبنغآ كدب وق

 ۱ تخف كواو (:تولا )و اولا لىى رصفر زدیدآ هب رقرب در هنو مض (نون) هازوا دا هروب ۱ لاشرذهنسانعم قمل ازا: ۱

 ۱ ژونیدهمدآ کا عبرمس هلوکس موم چت هیجسوپ هد هينا م تخل لینوکس تا هیقوف یانو

 | فینخو تسجو رو شید همدآ ءابطعلاعبرسو ةزجوةًارماو هکر لاعب رسیازچو ل جر لا ردءزجو یوم
 | هیهنسنمصتخو فیفخ یا زجو رماو هال لاعبو ءاطعلا مي سسیازجو ل لجرلاعب رونید هشيازاسو هزوس نالوا

 خو ی لاقب رونید هی هنتر صنع هدرانوب هدننزوربما (نیحول او)(نجاولا )رک ذس اکرولواردصمزجوو روند
 ۱ | الك كار و روج (فوجولو) هدننزو مارک هزابولو) gfe د رج وو نج دو ۱

 ۱ کن نکته( دی مرمر ریتف كم نجاولا)ازیجو 7 اذا یناثلاو اقا كالا نم
 | اتش رد هنسا عم كوسرت یمالکو .لفاذا مالکلارحوا لاش ردهنسانع» قلوارصتخو هخزآ
 ۱ نم (ناسچلآ) اهلعاذا هیطعلارجوا لاقت رد هنسانعم قلا لی ی هبطعو , .هللقاذامالکلا نجوا

 | قلوصح كن هنسنرب ند هکر هدننزو لعفت عفت .(نجتوتل) روند همدا نیلب وسر صن یالکک امن اد هل تک
 ۱ ردم یسرف كنانسن دیر رەد زو هر (هزحو) هسکلاو هزماذا *یشلارح و لاش رد ونشا نمم كلبا بلط

 | یاخوا یضفدلواو [ رخولا) ردیس هبنکه لرعاش ماندییعوبا دوخاب دیبع نیدیزر, ندنس هلبقدعس (هزجووبا |
 ۳ ارخو هزخو لاشزد هنساتعم كمنرود هللا هنسدراسو قارزم هبسکرب ار هم هفرط ةا ابنك كوچ
 ۱ هثش هحزآ نخو و هغرباذا هرحو لاش ردهنسانعم قجاسزشنو هرو خراب با يا بابام

 | «بسزونه یزرب نالقو رک كشا کر وتشیدهرالیق شم لنسرققلارآقلارآو لیلقیانخو ئش لاقب رود
 | ربخوزخوو ةرعش دعب ةزعش طعساذاروب زملا با بلا نم ازخو ریتغلاهزخو لاب رولواردصمهدانعمووماوا
 ۱ زدردزدرذ تعاجرلب رع هکر دندل وا یانعمو عمور رخولا لعاذآلجر ارخو لاقب رد هنسانعم قعاب ماعطیرلک دید

 | لار لاقیرونبدهدی رت نالیم اهلی لابهدننزوریما (یخولا) هتسانعم هعب را عب راراربد اخوازخواژاج هدر چند رای دلک

 | هزروا رد د زرو ن هیورشب ندم نمهارباو ردیدآ عضومر هدننزو زرد (نرو) لسخلادیرتیا ریخولا الع

 | ندنس هلبیق نااسغوردبم-ا كل ربط نازاو هرکی نو خف هبعازو هتیفد (جز رول )ردیبقآ لدیلو نیلناقمهدننزوهرعت
 نزولا ۱رونیدهزاق فلولادنعو هک روا هکر دتخل نادنسهلکزوا , هلبسهدش كيازویف واو (زولا )ردیدآ لجررب
 | ضرا لابقب رونید هرب قوچ یکدروا هلبعتق ؛لواوو كيح (ةزولا) ردهنساتعمزوا دوب هل رسک كنهمچ» یاز
 هطب العروسد یدهزوآزو رونید همدآ ناوقلب فیفغ كي و ردیدآ شوقر هلی لواو زاوزولا زولاهرشکیاهزوم
 ناقیروتبد همدآ نالوارروت زەرب وح رب وج بوزو قچ*زاوزوو تفیفخ شابطیا هزوازوو زاوزو لحرلاقب هدننزو

 ۱ :ووشد همولوا هدننزو دو دو (نوزولا) روند همدآ رودوب و یشمادا هنيا یّولبیا زوزو ناک اذاژاوزو لحر

 هدکر رت رارردنا بورصقاربط هب یاشا !ندر كسکوب هلکبا | هکر دندآ تار عصب ندهتخو هنساسنعم توم

 ردهنسا شام لو وج بوزو هنوایرب نجف نکرزوب هدننزو هسوبو (هزوزولآ )رب هوا روک یرلکدبدیربلک
 ا قسارصع هلتعر سوفا یا ةزوزولاهذهاملوقتردهنسانعم شنطوتفخو یولبیا یشماداهتسا زوزوب هل ایم

 كم رور قرانا قبص قبص یراعدآو قر هداشیوا ینذنو اسیر بثواذا لجراازوزو لاب ردهننانعم
 هب هدنناوخو برطم هدننزو سوسوم (نوزولآ):دنسلنا كب ازت عموطنلل ابراس اب را فمیا !زوژوم یشع لاقب رد هنسانعم
 كدب نشو ىف هلواو سونا ىد سلوا ناسي هدنس هداعزوا (یازوالا) د رمی زوزوملجر لاش روند

 زود هغلوا دیدشو تحس یاکدنزو شزعورویشد دعفترهناکهاکر دەنسا نعم ز شنو رشن هلنبتخفو یوکس
 راسلا ىلع یوقیازمشو زیعب لاش روند ەنە د اناوتو یوف هدنضوصخ كع رو و ةدشیانشو هشیعق لاق

 رو تد هبهنسن نخ هناسیط بونغصو لجاذإ ینادلا بابلانم ازشو لجرازشو لاقب ردهنسانعم كم لا هاو
 | ناوعا هغ كره (ناشوالا) اب و هیلادنسب یزلایازرثو هرهظق لاقپ روبناواربیعت هکیوس هدیکربک
 | هزاشوا مهلاقب هنسانعم لاصواروندهرلکا نالوا هدندن و هتساتنعم لادا رولبد هسا ةلفسوروثىد هرابصناو

 ! هگادشو نحو ردزشو یرادرفم ران و هژاضو ایا هزاشواتع طت لاهو لادنایا اشوا مهلاس و هناوعا یا

 هکر هنساعم هل داتصف (زشولا) زافوا یلعیا زان شوا یلص هتیفل لوفترولوا عج ندنسافعم هلو رونید
 | قالوق شلوط قوی یا (نیاشولا )فو زافوا یل یازشوو زابشوا ىلع ف لوفتړدزایشوا یعچ

۱ 
۱ 
۱ 

 يک یر ا



 زنانه یسشارم دون اب قرمغزو لعاسفت فال PK هدب غم هدننزو « ره
 ۳ ای ی ی هم دن دیه هیچ وسعت وات ا

 ۱ نرم لا نوه ی احمق رو یا لاک: یدینیات#
 ۱ | نالا ەچشامى مقوا الجر راو لانقن رد هنپنانعم یم وا قلع زا قن هنش#اومكمدآ رو کد یساکرقنلانتفااذا #

 | نیوق بم تاون نت ًییحوالق قاذا ی وصیت ی كباچ نکند
 | یی فن لا رد مشن ادهم قمار ھم لمف نانو هنوکسكفاتو ضف كا

 1 لالا لاد رىا نما هاطعا لاش رویشدآ دن رکن لام هل (تسدلا) وادار او

 ۱ .هدننزو نارخ آتش سنبسنخیاوقن ءاطع-ل اه روند هش ربح انو رشسخ (نقانلا) زدعغل هد هلسک ون ۱

 | قرم قار زا ث وارحم هنتوا یب ندنشالتر دق خلوا ؛لالهر دهیبش هنوعاط هکر دتلعرب صوصخ هب یشاوم

  زاقنایب یا ةزوقس ةا حلاق وقت رونی ةویق نشمارفو ننلغزا فن زوم )دونلواریست
 زاید شوقر هدننزونادش نتفنلاو) هدننزونامز( زاتعلا) خب وقت نح هنمرقتتنوع اطلاهیش دیش ال ءادوهو

 | لاقي هم هاتون و انا زاسقتنالآ) ؛رونید هنکحوک ك لول
 || هسبسخ هاطغاداهلام نأ هرم لاقت لذ هنشنانعمکلعرب وب RE هیسکر و زاقنلااسهباصااذا هاشلا تیزقتنآ
 ا تنو لاتقا :روبلوا قاللطا هنراقألا كنجمقهیادآ ؟نقاوننا) ردیدآشقو هروکر هدرنصم هبننزو هنیفس (مریقن

 ۱ 3 دتصقراذا نیل تلقی ردوشمابنعم كمر هنا صفر هدننزو لیعفت /نیمتلا) ةعاوق یاهزقاوتیلع
 | اهڑا ۍفاذا لّوالا بالا نم اکڑ بلا ترک لقب ردهنسانعم کمو تھ وص ك وقهبنوکس لفاکو یی كاوت
 لاق رساله قرو اواهننایهتسلا دال هتک ل اق رک یس یر داهبشاشع قتوصەلبنور نیدسکرنالیو
 هلع و کت لاتقنرذ هش اک کلید تیویلنغف ند هنس زو :هغذفداذا# :رکن لای رد هنسانط عف عفدو هب نیضاذا هرکن

 دو الوت : نکنا)ف طلا هد شب هزرعاذاهزکت لاقب رد هنس انج كم یا ور :صکلذآ
 لب رسک بربه (ناکنال) اهژاح زفاذا نا ایا نم نکن تكتل اقف نش اتت اک كنکوتوصاكنییوق

 ی وص ۳ رو رولص (نوکلاور(نکانا) ات تینقااذاّسلاتتکهآ لوقت نىنا وص

 O 1 بولیک عوض ها زودوغق (زوکتلا) هنبتضرولکرکتو نک این یرامچروس+د هب یاوقش کوت

 نانو یا توه لاقب وشد هیدن ازنکو قادبآ هلل رسک ك زون نکتلاراغادال والا بالا نم ازوکت ءال دوس
 کردنالن عوق و و هلواژاقوص هلو دک زو شتد نالي لوش هدززو دا دش » (ناکنلا) رودشد دکیلبانالقهدککو

 عجب ندا ناش ینمفق نالت رولوا نك قوب یزغآ بو ساوا چنا هدنبهخرذزفلو اۋ زە ندنغوریوق
 کک ایا تبخ نیست هسا ىش ەبند فرو ذ4 شکل هفنانال از کتتالهیح یاز اکنلا هغد)لاق رلک انتی

 || ردەتسانەم كلبا عخذو ەت ادا بابا نما رهن« لاقبردهتسانعمقمروا هلبنوکس كناهو نحف كنون نه
 ردەنسانەغ ىغا وآتودورذهتواو ر یان و ترفادا+وشلارزنلاهندهتشانعم قلواتپ زفو هعفداذاهرهملاقب

 3 "رهن لا فو د دنت ا اھم كرد بوقاف یزابا سکو کد ةنماکیه ؛ككعر رؤي یصفراوطو 4 اذا هاو هنلاسقب

 ولا ترم ی r قلاخ هوا یر نوا لوط ی دغوف هدین وقو" رسال هب تضماذااهردضپ ةت ادلا

 ةدننزو هفرغ (ةرهنل :هنلا) رکن یس اکر ونید ید زال ردهننانعم ادق رھن و ءيت ءا ملا قا برضاذاربلا نق

 تینغ ئويلا توف صرف هدتن :زو-لاتفتقا (زاهتالا)2 ةه فی ااهسلتخ اف ةه رتهذه لومت ردهنساتع»م تصرف

 چلنا لاق ردفنساعف قمراوهکادبآ بودیا طارذاهدکلوکو اههتغا اذا هل رتا لاشقبردهتس اسنعم كليب
 ةانآداذا هره لات وز هتماتقم قاچا رواد هنر هدننزو دلحافم/(تزهاتلا) حقو طرفااذا كمال |

 كد تادا ةدشزو لات (نهاتتنا) هزداناذا .دیتهل نهان لاتفت ردهتساتسنعد كلي ثعرسو قو

 نشا زز ەساشقزاقمۇردق' :دلنزو باکو بارغ(ناسهنلا) اردا ذال رھ انت ل هب ردهتسان

 زن اهن ]رود الس اهن فنک(نهمآ)ههاهزو هردق یا هزات زانو اذک ون لاسقی یکر ردوا ۱
 از اتهراجب لاتقن هاوارداتخب زیر زابل کوک اشاد کردو روشن هكا لوش هدننزو دا دلش |
 | ودر ىي دۇكاندىكى دنژمظ كن وفبالود هدلنرو مرکم(نهنلا )ریس هردصیزهتب تاکاذا ۱
 یو کک

| 



N 

 فبزظخو رکسو تاش قرداوا نه ذکباج دآوفلا کذوربفکي ارن یش لاب رونیدهیهنسن قوجو ءاسلانم
 . ]| یشوقلاحو ینحسیا لر لاقب روید همدآ درهاوجو فیفخ فی رظ دآوفلا ی ذیا زن ل چو لاقیرونید همدآ
 نیل ار هدرب رب دصاضو . ك رص اینک اسیطیا زن لجر لاقب روند همدآ ن اوق لب نالوارلیا رارق هدر رب یک
 | نوکر اردکو فیفج یوو هلی رسکللوم ( زل ا) ناکم ف رفتسیال یا زن ملظ لاق رونید هنشوق هود كکرا

 | از یظلا زن لقب رد هنسانعم لغرکسهدننزو زی زا زیر هنسانعم دهم رونلوا قالطا هکشب و روئید همدا نیکی |[
 || ردشلیا صیصخ هیوهآ ینانخمیکیاول حراشتّوصاذا یلغلا زن لاقب ردهنسانعم لملسسو ا دعاذا یناثلا بابلانم

 | بلحتاذآ نضرالا تن اقب ردهنتمانعم قلو ارهاظیراعنموص اما هدر لوق لع ر دد نسا نعم قمرصوص ندرب و
 | همداهوهشلارشکریازلو درفنااذانالف نیع "رن لوقت ردهنسابعم قلوادرفنمو_عبانم تاذ تراصوا زلاا ن

 | ولا زن لافپ ردهنسانع»قمانب وا شب رکن کراتا قواو رونید همدآ فب رظو ناوهش یار رتل جر لا رونید
 هزا رنو رش زز روه لات یدنلوا کد هکرد هنسانعمزازلو رپ زا هدننزو باک زارنو رنو ییرادنع برطضااذا
 | هر ةو هزه (زازال) ةوهشیاة وذ لاقم دهنسانعم توهش هل رسک ون(" ملا)هزازلو هری ایا
 | ديفا مو هدننزو ناعمة رام ا) ددشنو بلصتاذآ ءوشلا "زنا لافي رد هنس انعم قعلیتاق توشکی تیاسغب
 لاضردهنسانعم قهانش واهیوا رب نشان مدار هدننزو هلراز[هرتزلا) ه-زاع یا زانم هتزان لاقب یدنلوارکد

 | وئیهمودروخو و هنر بآ هد زکنالواروتفو نهو یب یجشآ وج هدننزو طبالع(نتارلا) هکر حاذا دسر
 . | دەن انعم كىنو تویلسب نسب رواپیدنکو هآو هه" رناذااذکن مەز" لاقب ردهنسانعمهیزمتهدننزو لیعفت یز تلا)

 .هدننزو باصحس (ناشنلاو) لینوکس تهبج*نیشو ی كنون (سشنلا)الفط هتنراذا اهدلو ةيبظلا تز رنلاقب
 | ىج كنیکآوا اسفترم یا !مشنوازاننو ضرالانم | رمشن تولع لوقت وند هرب كسموت هلنتعتف (سشنلو
 | كنشو یخ كنون رمشنو یکلابجو لبجو باساو بسرولک اشنو زاشنا عج كنیجخچوارولکز وشن
 نناهلاولّوالاباسبل| نما مشت هناکم ف لجرا ر شن لا قب رد هنسانعمقمرونوایرقوبدرب رب رولواردصم لینوکس
 | لکوکب ولالو هدعمو . هعرصف هلقحا اذا هنرف شن لاق ردنسانعم قلاح هرب بوریدلاق یی هسکربو عفترااذا
 | توادفو غب هنحوز نوئاخ هدننزو دوعف (زوشنلا ) تشاجاذاهسغ تّربشن لاق ردلمتسمهنساتنعم كمود
 | الا تزشن لاقن رولوا شلبا عفر نیسفن هک ای وک دنتعاط ردهنتسانعم كلبا لماع ها ناسیصع بودیا
 | هکر ونلوارابتعا ید ندور طو ز زوشنوهتض غب اواسهجوز یلعتصعتسااذا یناشلاو لّوالا با بلا نمازوشن
 ةرمط لوش منشانلا)اجافحو اهم برمضاذااهیلعا ملعب زشت لاقت دولواك با افجو برض هجوب هبهجوز
 | وقروقریو ءادنم برضی ریثمیازشان قرع لاقت هلوارانآ بولوا قةلاقامادهلببس تلعرب هکروتلوا قالطا
 |(زاشنالا) بطر هلاک نع عفترادقراصاذارشانبلق لابشب رولوا فصو هکر وپ شقاق بوپانب وا ندنرب هلیبس

 | کدو ندید همدآ ل وش هنتمف نشنلا) هناکم نع ةعفراذا یشلا رشا لاسی ردهنسانهم قمردلاق یرقوب ندنر | ییهتشنرب و نصاب لد امض عب کرو ام ضو م ىلاامعفراذا تيم ا ما ظعاهللا رمشنا لاقب رد هنسانعم كلا بیکرتو | خو هن رارب ولری بو ردناق ییرلککالوا میمرو قرفتم كنیم هاش لج دبعمو یدبم ترضح هلبسسکك نهزمه /
 | هنیف هند سان هلیئوکسس نانهججنیغو یف كنو نغنلا)  ةلباهرا ريد یجد هزطن ردندآر هشیز هدننیب نانمفصا | لب هدلب من ةهدمگ هدننزو رفع لنو( طن ) ن رشا ذا لز مشنت لاسقن زذ هنساسنعم كملگید بوقلاق هکمشکود | هلیاهسکرب هدنزو لعفت (لشننلا) یوق نسم یا رشنوه لاسفب هلواولتوق ولجوکرونه نک بولوارب هجرک
 | ییصلارغن لاش ردهسانعم قملقف رغنو غا زملا ی هغراذا سنا رهزغن لاقي رذهنسانعم كلی اوغاو لالضاو | ضعب یه مهضعب لجت عد یرغا اذا ثلالا بابلا نمارفن موقلا نیبنفذ لاقي رد هنس انهم قر عشق هنب رب یرب بوفارپ
 روفعی نوفنللار بئواذا يناثلا بابسلا نمانارفن ییظلا رفت لاقي رد هنسانعم قمارههوهآ ناف (نازفنلا) | یازآهفوه لاق رونیدهیسکندیا لالضاواوغا یکن ابطیش یماناماد هدنیزو نامتر زٌأیغنلا) هغ دغداذا
 بودل نیدناد یی وخ نوناخ هدننزو لیعفت» ربفتتلا "باتو یا زوفشییظ لاقیرونبد هبوهآ ناغاربص هدننزو
 ةرزوا قنرگ قوا نوجا كلم نیکل رک | ینغاب رغوطو هصق راذااهدلو ةأ لا تزف لاب ردهنسانهم قمانیوا
 س e هر رد ءژفان یدرفمزونلوا قالطا هی رقابا كنحس8راولح (نفاونلا) رود هنغاب هرکی شمالوا عت بولمغاط | هدشاب باه (ةوفلاو) هدننزوربما (نیفتل هرفنییعع ممسلازفنا لاقبا ردفدازم هدینیاسنعد هلی رفت هلی هک ۱ كمزمه (زاتشالا) هتناستسا نم هحاحوعا هل نیل هرفظیلیع هرادااذا منهسلازفن لابقب رد هنسانعم ڭيروج

۱ 
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 لعافت.(نخاشتلا)زونلوا برض هدقدلوا هدنیلط هلاصم هرکضندلاتتق تلذک هدکدلباطاسیتحاو مزح ||.

 ته انا فتخاح نه لاق ردهنسانعم كسلا كمروتب یتشبا ندهسکر وو هدشتنزو لمفتنجتآ

۲۰۵ 

 هموقرم ثراح هدکد لیا بابا هدنلحم اماغ الاس هرکصن دکد لیا پاهتنا یتزاایشاو لاوماو نوش ییهفناطرب هدنع
 ار راك اف بز داتا ووا اب م هدقدنلواافوهدعو بولوا لنمدعب نم یدلیادربا یروبرممالک
 دعوو یش لاسقنرونید ههتسف نالوارمضاح هدتنزورضا ریل او رجانلا)رونلوا برمض هدنعقومزا تشاو
 نعي 9 هزجانلالق ةرجاحلا ع لت اهنعو . ردهنسانعم هلت اعم هدننزو هلعافم (هزجانلا )نسصاحیا رو زج ات

 هبارارف لیل هک نایلواردتقم هتمو اقم لثمو ردم دعم ندن شانم هل اتفو تزح ترداسم هبهطاصعو, هل ایه

 سیا تلمروت نشا نادرخآ هتلکو «:(ناصتسالا) اولن اقتاذا اوزجانت لاعب ندهنساسنعم ك دیا ل اتق ه هدشزو

 اهزاضما لاساذا هدع) | زسا لا قب ردەنسانغم تجشیاافو هدعوو امج ادا هتخاح زیا لا ردهنسانعم

 | كنون واج رشف ااذإ بارش لا ردل مت هنسانعم كلنا تشو هغلابم هدکیا یهو

 یرلهودكمدارب هلن ر رسک ك ەز ره (ناالا) زاغ اهبراصاذا هزصمو ةر 2فا لاق د روده هقان شفا رظواهنتلع ۱

 ززو عزفنمیتنمسااذا لوالابابلا نه ازرنلجز ار لاعب دهن كه کند مشی باووقروقر هدزوزوخ ۇرملا)

 تابلانم ار هز لاق ندهنسانعم قفافهتوا هلبنوکس كن هاممیاحو یف كوت( نا )ردهددلب رب هدنع : هلعف

 كکود هدنوابه یهننبن یسهاوقم رب و ةا هر لافي رد ردهنتسانعم كمت رود هلا هنسنربو هعفداذا ثلابشلا
 رادنسن یکرببو لقنرق عا نوواه هدینزو حابصم (زاهلا) زاصملاب هق :داذا لفلفلا نت لاق دهنسآعم

 یسهلک لفلف عصا 48 لفلفلا ج ناسا كق” دو لن! هنمو ید اق تمام تلا روند هواه كحهکود

 یدیدلکد ند هلوقم رونلوا قدلقلقلا بخار زیدلوا لاق هتسکع منیهل اوباو یدیدر دن ها زاغردهیارافاق
 نتولههاوقوق لزوک قز جج | یمعطواتخ وین حد یکرببقآهلیرافاق لقلقو روشنی دورب هکر دعولعم هلبارا لقافو
 یرججو لیخ روب زم لثمو راریدردسیم یران ناراض عب ردفویعم هلکعد لقلقلا بخ رولوا لكس ضار
 برض»دقدنلوا لانیصمسا ودخ | هتتشت هللالذاورمج دوخاب هلحاسفاو مارا نادت کنن وک هنتعط د یدین

 رولوا تداح لیکی هلت دش هلغلوا ضراع هنیزکجیآ لرهود هکر دیدآ تلم تلعرب هدنزو بارغ ناسا )زونو

 رعب لاعب رود هب هیهود د شمارعوا هننلعزاص( زوم او) و) هدننزو فنک نه او) هد بورما (زیعلاو ال

 هدتنزو باک(زاصو رازاسکو) ادیدش هبلعست استر لبالل ءادوهو زایم هب زاسصاذا زوخمهو زو رو رات
 زا هدننزو هندحم زحلاو) ةدنزو م هخرف(هرهلآ) لصالایازاهلا عرکوه لاقي ردهنسانعم دان و لبصا

 تعیبط هدتنزو هلیفس (هرسعلا) نالا مهلب با باصا اذا_.موقل انا لاق رد هنسانعم قمارغوا هن زا

 نوزوا ندضرا لوق لع هیهنشخ هقط عقاو هدضزا ضعب و هعبطلا یا ركل ا مکوه لاق ردهنشاتشعم
 هکروسنید هو نشریات یصب لو شو ودب رلکدتبا بعت وا هدراهرد صعب هکر وند هپ هرهعط5 شلکچ یدازوا

 ةينشن(نارحنالا)ردیذآ یداورب هنرابدناسغطغهریصورلرکید بوک هزاب ینیدشوأق یززهقشرداج هدنزرظنالوق
 كنهسک ماننیصخطا ندابع هاب رسک جم (ناکلا) ردندنراتلعهو دیک نونلواقاللطاهنتلع حزفهلبتلع زا هژیسهیش

 هد د هز لاق رد هنس انعم كرو دهرا هنس یسهلوقم قاحهلنوکس كەچ ̂ ىاخو یتف نون (نته[ردیعسا یبرف
 ا هعجوا ادا تملک هزخن ل اهب ردلنعتسب هنسانعم كلبا هدیجیز هلبازوس یدآر و اهم دًاحواض|تلاتلا فابلا نم از

 ردهب رقرب هدنتلاب ناجبرذآ هدشنزورما رن رز )ردندلاجر ؟یمایسا (هزرانو) هدشننزو هرم /هزرن ) ردیدآ خونی
 | رددآ هبضقر هدنسهکوا شراف هلبقف ون (نیرمن) ردي وسنه هاروا یززلا یضرفلا ظفاسطا نامع/نچ |
 ١ رونید هننوک ادا كت هسع < هنس ىع كن هنس ندید نوک یک هکر دنن رم یی واف زو رو هاف کون :نوحرلا)

 هلا یر لع ماماهکر دب ورمردنوکی یدل نا لب وصتءلجح لوا هطقت ك عار نک ردین وک ل واك ھاپنغ درو رفدارم
 یغیدلوا یمسرزوزین هدنرلکدتبا لاوّنس ندنیس هلذملوا مدت هننینرتاد هات ولج هدزوپ رمموب هثبراترضخ هنع
 انوجرهع هدقدنلواارجاروب زم مسره «دناجرممزور تلاذک هلیس هبشم|مجنرابدید مون لک اوز ریت, زالت هدانا
 روهش عباس ناجرپسو زس هیلباارجا یتسهدعاق ناجرهم نوکرهوزورو | نوکره هزز س نعد راب ډ مون لک
 ناجرهمىزوتوزونئر یدیاراویظعدیع یکاهدعدق سرو د ردتیماکنه 05 اونا: ره كسخساکر گدیشمش

 |[ "ملا )رد دع یطاتعالازو ربت ناو ودشلوا مقاو هدمان | یرافذلوا هدنفرط قارغنلع ماغا!رهاظ یذیاتوک
 | اهم بل اموهو و زن هضراف لاقي رونی د هنس دنز صوص ندیا حشر ندرت هلیدپ دد كيازو یرمسکو تف تاون



۳ 

 | ا هدیک ناو فک لااا تىلغا نام دهم الا رد دیس او رک ندهنینر

 | فن روید هدزوفتدعابس هنر ادا بش اللا )لضعیازابلجرلاقب رو تد هما نالوا یراو قوج ||
 «تنب لوقت رونلوا قال طا هنس هلماعنارمشو عب نایاوا لاچدعوجروداسفاو حف بولوا یلعقهدنزو یزجب
 ییهفن ولت اجور دمنلو و نیلمیتعیبطر دیتا قوز غمره ذننزو زوج نوم ا :ییسلل همزیلا يآ زا
 :ردق هژویسنب ندچوا هدنخاسشره كنح اغآ نلف عضوا شم لب یبهععاهیلکاراثکآ او ردزنکم یی ارفصو

 | یبیتاتص زوم هدننزو :ناک زاوا ) رد هزوم یدرفم ردصوص هنفرط زاجو ےل مم فورهءرعارولوالصاخ ||
 | هم هزهم لا قرد هن سان مك لبا عفد ۰ دزو زر هب .نهلا) زدن دحر وج نیز اوموارو تيد هتمدآ
 اب ور و فورا نو ەمى نەن كالو ,یتتفكیم (نملا هععفداذا تاشلا باشلا نف

 ا تط كلبا جج رتو لیضفتهززوا نممب یضحب كهن زو هز شوز عا ذا ادر هز ام نات
 ]نه ر بار لور رس و ی لا نا لازا لاس

 تییعو تیمزدینفخ ربع هدانعمون وند همدآ نالوا .دیدشو یوق یرانا قاب رولوا ضصو وان کم نکنم ۱
 هدرنوپ هدنشنزو لیفت: ری ریو هریک" ننه (زآسالا!لعلا دیدنشوا شوم لن اشف یک
 ۱ لاتنام ابینالاو] هدننو لایعتفا زر اتسالا ود نسا نهم قلق هجا شب ټوکو تاوان درد زورا منسق
 هومو ةزاماو نام لاترد هنس اتتع قاوا ادسچ بولبرآ ند هنر هدنزو سافت وغلا 2نو

 هنس هچرد و ی رد ها تفتعانیلطع و طیف نعو لزیلنانهزععا نیمو اعا ژان
 زامسافهز 3 نشان خدوب دز حنا بغلان نالف رت لاش ردا مما سم اک
 اوقیضو كامار زام 2 لوقو حتا ذال جزا اما لا ردهشماتضحم قلو ا هغرالاو
 ۳ لاعقف ءال امض رام نم کوک: نابل اوهام دا :یزهزالالاف كمه امنع
 ۱ 0 لا ییارعالا نال اقبالا السا
 SIR زد الوفه نیما هدناذسلابا کړ د مو دا جلا ملکی ال منم را تضف نزن

 ذی ناب هلو یسهیکو هطخ ربط لوا كنبنلکرب زخآ وانی ما مکر مدار مدنا نزام |

 تلاش رد هتساضم یو بل ممد ومزل نم قالا باشا شات ۸ را أ
 چ ENE STE و ج

 د
 نماز رم ها ا تیا تر

 و و فدا یو
 اا ق نم فرش لع یا اهو كجا زف ع كنا لوقت ردنفا هر هل كنون زدهنشمانع قلوا فرد
 لحورحو ًاننهاضقاذاهنباع زا لاق ردهتساتعم كالا اوز شاخ ك مدار ار ید سک كنهرمه زاعضالا) ۱

 | قاقانو دوو ها نالیتفل لمزا لا فنر له تمم هیننسانعماكلبا لنف لول لع تور وک ام ناف || `
 | قالو هننفعو رلثلوا لیدماوز رکن دنع ام رخ مزون 3۴ علل دانمو هلفواذا نعولا رم لا رد هانم

 سس یوم تینغراکب نوکر لبه ن وکم ناد رع نانبعت مک مانور نٹ راخت اکودول اطا
a a1 زخه هلال دلو هل .دهدنو ررقیتسلو هک فن واکنش تلوم  

 ما



 نینهرمآل افت وام وکلا EET هی هتسنز آو لامان یا زملبو لاقب وند دمدآ | 1۳
 از( لوید هب هنسن جوک هدبننزو عام 2) رزم رب رع لاقیرولوا عاسبتا ةنظفل زییرعو بعصیا |

 < نج ىا زز ىئلازهزم .لاتهپ رد هنس انهم قا الجراهدننزو ل رار مزمل ا رد دن انعم قمال جزا هدننزو
 هادننک اپر هما فانت ندنرب ئز سان ضعماذا مايقللرمزعت لاقب رد هن سانعم كر د ندنر نوما مایق ةدعاقو بل رهق

 نىدا تلبا اربا ەد زو لغام ىز اسما )اوفر فنو اوشا اذا نالفون,نمزمت لقب ردهنسباض ق
 تدا یا دین اب هبتبز اغ لاپ ښود هنس سن + دعابت هدننزو لعافت ( زالال ٍتدعاب یااسهنیب تززام وقت

 هبلارمشل زنم لامپ دهنسپ|بعف كجا قذر هر شروصو قمزدشروص هدززغآیب هنسنرب هدننزو لعفت مز زعلا)

 نززغ هیف لاقي رذ ناسا قلقوجو لح یاززم علف هلعفا لوقتهنسانهنیکسو قذر هنت (نزمل اه صفا
 يل ةا یازولنیلاءانلک !لوقت روتید هبولا درزنالواولتط ا هلبخف كمالو یریمک كم (زولشنا) هرکی ا

 نیل قعاضامالٍواردقخلو اركز« د هدنرب كت هتالث مقاوم نالوا ێخا نکلىدلبا مسرهدنیمهدامتراش یوبیرهز | لا
 .ردفوجازدنوادا رم کک کیر نر دبهقوه یا ا لتعم انار دینتفل شمدا نمک ردقعاضم ییزدصاربزردموم
 بطش هل لوا توک نوزوا هبا ی هشم نمی راک لم هرب نم لک ارب نردہسناوب و ردیعقوم قبشیلا یاپرا اعلا
 ةتسم یانو ف قا لقب هشت .هجنوق مدو روم هد« داض (زوشضل  :ردشلوا یکی زاهلک هیجنو
 له اذآ والا بالا ناز طبق رااز طم لا فرد هنسانغب تاطیا عاج لینوکس كن طو یخ لو(
 (ناهلاو :هدننزو بول «نوعنالاو] ه,هنزورمها (معللوج هاتف (نعلاو) لينوكس كنبعو ىف كي«(نعلا
 ی NS نایت N وا

 )اجرا 1۳ ۳و9 ابو و و دا ٤
 وب RR زامل ار لاعب
 درک نو رک اهل لاری دیبا

 بلص اذل عب اراإ ب اتا نماز ینا نوم لا د نمرو دو یک نوک روع
 تنهموبلصهدنزو رخ ملا یارک اذا ل چپ

 حق لاپ رد هنسانعمقعشاوبابنوشیزونیم هرج كند هد ترول تب فامیل لج. مته هم
 مدار هل رک ر (زادماا) هونع دتشا اذا علامت نیدنسانم رکن وتو

 یی .دهجو دج نی شياب ناعمسالا) ازم تیک ااا لچ نجس نت یی سر
 ندندنیعبات ريغ نها دببعو دندیمابتا ١ داو زن نخب !نمالا فن د) ل چرا ون رعب رد هجا

 نن كيد (نلا) دالاعا زه لج ر لاقب زند هیدن تایید تا هد
 لوقت زوتبذ همزن ندی ؟ ینوبق نآآض هک رادتسافم قرا قطبی دنا نوب چ وچ ا

 نوک لمالو نیش كو نالا (نلللا) هنهیم هذه تلزع ان اصل! تن ضو شلال! بالا نم اعف ىزا تز |
 هنعزلم لا بقبر دنس هم كفو کوب بهذاذ لوالا بلا نن ارام شال ایرسنما نخ كنه

 || ندهنسانعم تامریوک ب ولآ ۇن ك جليا ى هتسنوب هد هددنلمفت املا هل لنکت هم نالمالا) یخت نا

 "ریلقا) ضد هنعزام لاق وین عمق روق تولب ریه دهن لو هبه نانا منم هما یلاقب

 ۳ صاف هیصلخ يازلقف هرم لاغب رد هنهاننم قرتروق تو ید هنن درب هدتیزو تا

rna 

 = ت

ois 

 سس

 ۱ فی تونل (نالمالا) ها ین ایرانی قلبت ییهنننرپ 4



۳۰ 

 ا عرض لیصناا هل EF هنسانعم قمردشروا هنس هم هلبشات نکیآرما ۳۳1 یسدرواهودو هزکیعع ||
 هزهل لاش رد هنسانعم قمروا هللا تشم د هدنشزو لیعفت ( للا عاضزادنع دن هب سضادا

 ۱ نذر هز اذ ناعلوا رفع هتفحو ناسنن ںیہ نآ ینا نیجا هلصاوصحم ماود نهاللآ ادو هنکاذا

 ۱ هش رظ قحهنلوا كل ول رهالو ردلکد خودم ول هدنراس لآ ابخ هکر ونیدهب هژاد نالوا هدنزوط لوق كنسصعب

 ۱ :قعتواتهنرب یر هک وناواقالطاهغاط یی لوش هلیسهشآ هشت (نازهاللا] روند هب هب هو هغاط نالواّضم
 | یوقو دنوقو یبص یاادناواضعابولوا دنه و زوهللا) هلو | شلاقراط تناسب یرافلارا هلی رال وا هدنش هبتر
 | هدا شع روف هنلافتصو جاتصو قنات ارمضم یا زوپلم سرفو لجر لاسقب روند هناویحو ناسنا نالوا
 | اتاك ناتسهللاازوئید هب هود نهاد ندنزوط یغلوقو ببشلا هطلاخدق راصاذا زوهلم لجر لاق رونید
 تا هدنزوط قلوق لایت( 0)د وبدا وجو هب یوحټالب روک هپ هرکب شلالو یکیلد هدننزو

 ۱ ورق لنت زدروآ هدن هدنبزو هح رف( ةر هللا هتمز لیا هرم ترعص لاو ورک اا نالوا هدشناسهن

 اد هدننزوزجنس نل ا ) نیقدشلا ر وهظ نیما یا ةر آرفالاقب وند هلوتاخ نالوایرمویو ولنا یرازوب
 مزاهللا عن ا:تراضیازململجر لاق روشد هسک ندیابرمض هلقرموبهن رلکوک نو وهم رازوط قاوق
 واو سپ ًاطادا ازل لب هیلازال لاق رد هنتسانعم قععص هدننزو بم( بلآ) ردیلع كنبنکر :مطو ةنقاو
 | یًرلمیا یزالمو یریلم تنا لؤقت یکز الم رد هنسانعم ایمر قج هنفص هدننزو لیکم (نیللاز دولوا یانو

 | لجراازتم لافیررد هسسانعم تمروس كروب هلن وكس كن هبفوف یانویتف كي«(تلا) ملا لنس صف |[
 هدست زو باک (ناحاوا ۱:هلی وکس كل دلمهم یاحو یضف كيم /زصلآ) هب یئراذآ لوالا بالا نم اتم هملسب
 | تشمنبنکو کت مدار و انتمضکناذا تلاثل| تالا نم از اع وازع فن رابط رحم لابي ردهتسانعم كلبا عاج

 کو نکاوز جو زبمو هلو نور زګو زج هکیدیدراضءب لاب رو شام ریلی والا
 | یزوح امر مو یزوجاموزم هکر دنابنویشوخرب نعي ردن دنسنج نیا ر (زوح املا )ردناوخا یسهلجب زعلو رقلو زهوو
 | یزو راتهجوقهدیکرتو شوخ ورم هدیسزاف تابنوت ردموسرم هدنس داغ سرخ ردن رلکدید شابنرخ ول وزارید د

 | زدهنسانعم كلکدج هح هتنهآق زهبقجآهلبراحوا قحر ی دار هدننزوژردپ ز /زرلارردندنعاوناز ۳ رابهکر دی رلکدند
 ۱ ايفر عباصالا فارطا هصرفا دا لّوالا بابلانمازرم هزرم لاقبروتید صرق هککدج کب ق رەنا ۱

 1 هناشو هلاعاذاانالفزرم لاغير دەنسانعم كلدانارباهصرقنو نیشو كع هیکر و صرف عجوااذاف عحوم ربغ

 ا كجا زرمو ودیدآ م کوه هدنماضقی ره زرمو فلان م رشا واورم لاقت رم شامخ قشرواهبالاو
 ۱ نایوطر شف هبراجواق یدک وند هرج ها ر نسب حر )ها رم لینی ردا |

۳ 

 ۱ زر ده E توت هو رز ی شوقر هیلش دلضشوط

 | هيف كم (هزرلا) نيتمصألا قوف نان انلا نانتملااسهو نیتزرلا علم نذا لافي روئید هرلكلت موکسهوت |
 | قففوط هلال هنسومانو ضرع كمدآرب هدننزو لاعتفا 1 نازتمالا )رد هتسانع# هعذطقو هراب هلن نسک جم (هزرلاو
 ۱ ea لزجاذا هک رش زرتها لاق ردهنساسنعمقمربآ یک شم لامو هنم لاناذا هضرع ززا لاق زدمن انمم
 ۱ | عطق هم لاناذا محل هزرمو رمسکلاب هزم هلام نم زرا لا برد هنسا-نعم قوا لئانهنلام رادقمو مداری و
 |هزراما)مصق مطق یازرغوز زت لجر لافب روشد هب ؛یشکز ودوب دا هلی دشت مو هد زو طبلع (زرفلا]
 | یتفلیم ( لا ) هسراه قا هژرام لاق ردهننسانعم ابا نامداو ی صزرو هکر دیفدایعو هكتار و ةن زاما

 | فضو مو هضماذالوالا بابلا نما "زم هرم لاتی ردهنساضعم قمروص بوما یکه م یی هن سنر لبد دشت كيازو
 ]| رد هنسیانع» قءروص هکر رد هرم ءان هدشزو هره قزل ا ) بعض یا رم سما لافی ر وتد هبهنشبنحوکرولوا
 هيض كيه (ءارلا) ملا هدیذللایا؛ٌرمرجت لاقب رولوافصو هب 4هداب , نالوا هزمشوخو ةص هضم ذهنم هرم ل اقد

 سوتهم ناینلوا ربنعت ناف ول مو ندهنسنانعم ءانم د و هلي كم لا رولوفصو هبهداب هزم شوخ یدو

 ڭا هملا) ردیذآ هر رقرت هدنساضف قشمدهلب رسک ھم (۰ رم واطلاو ضماطا نییاّنم نامر لاش زونید هران

 | هل رك ك مم ملا ام ةض وجا مف نن اکا ذا مرچ لاش رولوافضو هز هداه رمش نالواتالیشکهدنمهط هلی

 | قلوایحاص ت تکزهو لضف هلی كيم( (هزازلا) ) لضف یا كيلعرم هل لوفترد هنساسنعم تب مو لضفو ردق

 : | ىج اص تب زمو لضف هدنزوربم/زیزلآ) از ره ترمه یاعبارا بابا یمةزازم افت تززم لوفت رق هنسشابعم |

 حتما
 سس ےک

 همدآ



۲۰ 

 E هدیه (زاضلال» سان عاقو یازافل لحر لات رونلوا ال طا هک ن ازد ندیاحذقو لصف

 لاقي د رونلو قالطا هلون لکشم یولس هلتدس انمول رونید هنس هوب كنسەراقنانبلهك ر دیعچ كل هرنوا روك هو

 هنسکوکت مدار لينوكس كفاقو يف كمال (نقللاراهکلاس لع لكلا ةب وللا قّرطلایاناغلالا ف او

 هبا راد رهوو مروا هسکو کو هوا قرموب نقلوزک ل ضعبلادنع رد هتسانعم قمرو با قرموب نی رپ رهدوخآب

 ننمقابزاتا هزکل لای ردهنساقخرو هلقرمول هسکو کو هبدذکح و هزکو نعم لوالأ بابلا نم نك هک |
 دلت هزوکه نیر انابب كازابفارغچ و ك خراش ندیدآ هدلب یهدنس کن اواز درد هد فری نے کوو

۳۳ 

 الا کسا رد هنسانعمزکو هلن وکس كفاکو یعف كمال نکللا)ردصوصخحهنمزوا هو نیو هلک سرد هپ و |

 لاق رولینیدهنک نو لی هدنزوافتکنکسالا) ردّقح هلوا یعسا تنهنناطنانوا رعت یالاح بویلوا | ۱

 هلغل الوب بوشآ .یکیلد كنمرکب کروند هنر هات كنسهرکب ی وق هدننزو باک ,زاکللاز لیحیانکللجر ۱
۱ 

 زاذکو بک تون وه در فشلوا اخ ماننا رق تش لل یز لە دلاو هدتقورب یدیا راوولغوا یکیامان رکو شابک |

 لهدلاو عب هدفت یموقرم رک یراهدلاوهدنراترداع هاتر او تضهن ندن او ماراو لوزت هل مانیوطوذ رهیلبا |
 اضتقاهذلوب هلاکرا هک ةلخ ار یب بورغاجيموقرم نش هرکصن دکد لنا تو رهم راپا وید ن وسلوا !دفاکس |
 ها نیضغ هلیبئسخ .یییدلوا لفن ندصبصج2 ۰ کل یی افت د موفرم بولد لق ماجهاو ییسهغامخ نیا

 هدنیج لوایدل وا لاله لاین هلک لب اقلا ندهود یتسهد]او هددبقعر نکردیکه ج یارو باکرایتس هدلاوقرهلوا |

 تارطج كيلع بولوا هجونم هرکلقرهلوا طظبفیاتروص هدعبیدلبا داربایروب ممالک فلات قاچ لوا و ۱
 زونلوا ترض هدقدنلوا عضو هیزیغكنعضومهنسنربنوب زم لث ی دبد لوا دیم هنس هشال كکهدلاو نعت ریکلاکما ۱
 هلشاقا ا هما زوکو هناعادا لوالاو قاثلا بالا نما هرللاهب رد هسا كلبتع یب هسنکرب هدننز ور ۱

 .كرەروتسوك همدار هب هلتهج فا فسا و قاذمو لزه یدآر دارم هکر د هنساتعم لبا ترادشا همدار |
 لاقب ردهنسانعمققلق هنواو هبرمضاذا هزل لاقي ردهنسانعد قمرواواهوحو نیعلاب هراشااذاهزل لاضردنراشا |
 هیفرهظاذا زتقلا هزل لاقب ردلبعتسمهنسانعت كمرولب ینابش كل رپ هدنلافصهدنچابطلمدآریو عفو اهرم |
 بیم وش لق هب زوز لوق یلعندیا بیعت یسانامادهدشنزو مه هارض كمال (ةزللاو) هدسنزو باس ناال
 لصف ااد هزیه د وخا روید,هیسک نادنا بیعت د هدنباببخ ی سان هزمه هک هت رو نده نالوا دنا

 هدا ید هر و وشرق هزون ریه دوخاب ردها تعمر هلتسیکیا دوخا ناو رعهصینو بیعهسأته هرلوندباتسغو

 دنبسن هرلو ندیابنیعتو نعط هلبارکذ صا قنو بوبعقلعتم هنن كسان هرمهدوخ اب ندیا تمنعو لصف
 دوخا ندبا نعط هلناسل هزلو لر هدبا تراش هلبا زوک مه دوخا ندا مینشنو نحط هل تهج تالاسح قلعتم
 كسعبنم ةزمهلاو لهجو كبيعب یذلا وهوا اتال اع ىا ةزلوزال لر لاقب رد سکعلا لع
 اضقلاقةرللاو هج ولا ق باستغلا ةرمهلاوا دح او تعما هوا با یعلا ةرلل او بالا ةرسهلاوا يلان

 ارترت و هست ینعک هدراتلاشردهنشانعم قتال و بوروس لا یر دب هب ةن در هکر دفدا ضو هدننزو ملت

 رونید هیهویم فورعم نآتلوارببعت مداب هدنن زو زوج (زوللا) عبد ربسلا ق زات لانقىزدەنسا سەم کی ږوب

 :رونیدهرب قوچ ی داب هلبصتق كيم (ةزالملا) را رد مدابیبآو مدابواتط هکر واوا ع ون یکیاوبو رد هزول ی رقم
 هدننزو یظعم (زولملا )روند همدآ نام مداب هد ززو” دا بش ناولا) ول ةرمشک یا هزالم ضزا لانه

 1 ربذ کلر ر رزوکت هحاغآ شما دلوا یجاغآ ك هرکب ناروطیروقرآ هرکصندقدقوصاک ا بولد یبانغارب |

 ۱ مان سسعل ادیعنب یصقاذکردول لصاربأشتم كلارك یدفن و "نش لمح 4۴ هکر ذیمسا كز سکر هدننزو |

 ناتار e EE ةرللاو ني لاب ةرلاوا میهباسناف ناعطاا ةرللاو :سا نا ق نسل

 ؛نوللا) ردندآ هر هددادغب فن ةن زوللا) يا ام نسيج یا از ولم هح و لاش روتلوا قالطا هبهرمح رلدو بوخ

 مرد هتنسانغم كليا لکاو شا ازولزولب هبلازال لاب یک دول زدهنسنعم نیش لبن کم كواوو تفك مال
 ام زج هننص هلبصف كيم نالملا) صلخغنامیآ هنمزولبام لا ندهتسانع» قمت روقو هلک اذا ادا یشلا زاللاقت
 ز اعابتا هنظفاز وعهدننو فتك( نوللا )ردي يعم یسراف نیزول دود هنساولخ مداب ليف كمال (مجب ز ؤللا) هنسانعم

 :ردهتسانعمكلبیا طالتخ او لوخ دهنعاجرب هلن نکس تناهو یخ كمال نیل ی یا الات روتلوازکد ||
 وز !لابش زف هستم اخر ا شوو مم طلاخاذا ثلانلا با بلا نم !رهل موقلا نالفنمل لا

 | تياغو زولل ا ونجم یا زّولمرمن لاقب هوا شاردا ولف ی مد بورقیچ کد رکج هکروتیدهاعرخلوش

۳ 
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 را
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 | تشات اعم خالکن,ینهضراسعم هلکلبا حج ریس هنن ضرامت ب وراها هننپ نر دخه ضراقتواموامت حراش
 ۳ نایبصلا لحالت لاقي رد هنساعم عملی وس موظنمور وئنم ییقمو عجم هل رب یربنحالتورولوا
 هنیرپیزپ یرللاداهلیس هی لا مسا ( ال ر ږد هيمن لب یظعا نکر زاردب|قالطا اوف هزانعشا برع ق اوقلاب |

 FTA لخادقاأضتم یا زجالتمرهم لاق روند هرلحاغآ نالوا همردنقوصو قیصبوشد رک
 | ةد دل نیک یا ابعطق لاقب رود ةا نیکسکش فله سبنوکس كز هجن یاخو ین كمال

 ۱ لاش ندهنساشعمق هردشپاب تو دنااظب هل هنیسنرب هاب هلق جز زللاو) هل دي دشت كايازو نحف كمال لا للا

 هیهتسفرخآ هناتزبو هنعطاذا هل لابو د نها ساتم كلتزو دوا هقصلاو هدشاذا لوالا باسبلا نماز لوا ول هز
 لاقب رد هنساسعم قلق مزال هیهنسن زخآ ن هنسنرب و همز اذا (یشلاب شا ل لات ود هنسانعم قتلوا مزالم ۱

 رو کر جزو دیک هدنراقبققودنصو تسو ةدنرا هوجنرح ه رجب و ولاق هکر دیس فرز لو هیذم اذا هب هر

 ولو ما بام فقر لو ردیدآ عضومرپ هدنس هراز نسبق هدر دره و روید ههزرو هر هقلخ نیراقدا نوجما |
 .درخ آ یئ ییاشرتیخدونهلب سک كز هزه (زازالا) كسم لیخت یا لوکل چر لاش ودكم د كنم هازسهدایز
 هزهنسارهلب راك ك مال ناز هقصلاوهتشاذا ازا راه لا لاعب ردهنسمانعع قمردشپا هلقمراصدوخاب نویلغب

 | لای رونیدهبهنلمن قشباد یتندوب هدننزو ربما(زی لا ) هقیضا یا رشوه لامر وشد هش نالوا قشبا
 ۱ هنن سمیک كحال ۱ لار شید هرب یکی دکر ناه رق و ند نکو ک تانجسق تابلو هعنض) ی اشز وه

 ۱ هی هسک كنوباق هکر ونید هنب زافرطو هنسهکدوباق زا راو هتفصالیا زا هزز ال لا رد هنسانعدق قلوا قنصالم

 | یسیلاو هتردنکسا هکر زدیم یسرف كنبراّیریضح مالسلا هيلع مرک ینو زدیلع لجدویز او رونلوا عضو |
 | ێا دناواضعا هویت ىل هعبوق ك رولواع ابتا هنظفا زوج (زوزللا) یدیاراشلیا | دهارار لب راب انج هبرام سقوقم
 | ات زونوا قالطا ددا هموص الا دینش دل ارنمک كه( نو زوجملا فی رولوا بد شهاب هدشبرب یر

 ۱ | عم( راا)ووضیدلادنو هنسوکر روسو ني زافرطوبق دوب هلنبتصف (ززللا) ةموصطادیدش یا رام لجر |
 | نا ما ازم لجر لاسقب روسنید همدآ ی وقو دنوقیباصعاو قورعو قیصو یلکنریدیماضعا هد تنلزو
 | از رلمهقلخ یا هلا" وا لاقیردهتسانعم كم با قلخ "ززرامیاعت حتیمدار هدننزو لیعفت نیرثلایسالادفشلا

 ۱ هک دیفدازموهدننزژصوصا (زوصالار لذا ئشلار زلت لاقي رد هنسانعم یهلغرا هدننزو لات مر تا
 | هقانواعماجاذاازطل لار لاقبردهنسانع كلی عاج هلبنوکس كناطو ف کال طلا ررذعچب ندناظفل صل
 | هلی اونعرطل هدرا هنس عین رک هکر ید حراشهتعطل اذااملیصف هقانلا تط لاقب ردهنسانعم قمالب سی روا هلبلد

 ۱ هنلابابهرزو نتداهب کی ادیقت هبل اوق ملاک كل وماعقاو هل هلمهم نیم ردغلو ازعل نالوا حګګ نکل بولو ءوسرم
 ۱ ]لا هاوننفر م دیو تبیین کس كەچ نیعو ی * كمال نخل ردیادیأتیتراش ردنراشا
 ۱۹ تعص (زغلل اوز هلیعص كل (نغللا) ههجونع هن , لاما ذا لالا بابلا نمارغل هزل لاق ردهنسانعم

 «دننرو کوا والا هدینزو یه هددت ك نیغ( رو رغللاوةدننزو ءا ارج (ءآ رعللاو) هدننز رو در( نغللاو))

 هکه تن ریو نلوا رمنعت لیپ هب کرو ناتو ه ه دیسراف رود هفالکن الوا خارلاروئسم نعد شعلوا هیمندارم أ

 ۱ تردو دوو هیفب رط لاوس غا ی رفند ایه ردیابی لیمو رس ناک نان هنسنز اروم, ارهشو ءایدا

 نانلورببعف یفاشوطبرعو هزافو راک هدننزو درم نفغاو هنبحفو مط كمال نغلورولکزاغلا یعجج هل رایک وا 1
 | | قالطاەنس هو كن اسشوط ترە لصالاق  هنب راکدلنارقح هلن eT هبروت رود هنر هو كنسهرافناس

 | نالپیصرع الاهواسایع هرکصندکه لبا رفخ ایهتسیرضولع هنیمززعق نفلارا ءاصصافهلباءاقفاندک یدبارونلوا

 | واتان بولوا جاضروب هرزوازرطوب هدمب هلواراوشد ین وب هکات ردبا رفح قرهوا جاغ روب یکی سوکیا
 یاربط هج ورخ هلب زوب رب هدف رطهتوا ءاففانو ندذوخ ًامناینآ ىل i TR هدرامغل زونلوا قالظاهدیا او نالوا

 نالوا اف انان ردنا هزارفندا اروا تام هدقدنلو ا قیب ضن ندف اط 11 کروسشیدهنس هوب یل هون شلافهقف و و 3 ك

 هنمالکرغلا لامن رد هتسانعه ناسایا E ۳۳۳ یدارم 4 مالک رمسککنءهرمه ۸ (زاسفلالا) روند هنس و

 دوخاب هوره دون دطان رسما یدیا دیک ندنب هلیمقدابا وشب هدشزودجا (نغلا یا )هدا رهيجعاذا همالکفو

 | یسدقرا هدارم هکر داوتنم دا عاج بارشکو ورکذلا ویک ت باغی رد دم انا نم رکنا *یدیا ثراح
 | كدر وزد رویا هدقدارغوا يراکشوکهود نصب هدانا لؤ بولک هماوق لآ نکروب وا بونا انوشکم هرزوا
 هاو ضب رعت یسانامماد هدلننزو دا" دش (ز اپ ]یاد نوساکا هلثط یرموطنانلوا بصا نو
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 تب راجو فا ی هون اخو هقان نالوا هنوقو کب قصعص ېرانا بوعلوا زوم یسهاکوک,«هدشنزو
 قم هنیژوصت قالتخاكفلاو كنبتکرح هکی کی ورغم زولکزاکو هلن رولکن کی عج دبلص ملا ةرذکیا

 عن ن ز اکو عرصنز کن دیاضص دج یونغلانیسح نیادوخنابوصح |

۹ 
 .رهدنناقم تیزیکیم رب هدشزو زوح عزوکلار ردنظبب نددسا ی ازوكو و ردزرک و دوخاب ردندیاصا هیقلع

 (نوکتل) زوکیاپ بر ESET لابس زدهنساتنعم ياماوص ها دو ون هعچاذا اوکزوکی هک اش ۱

 هلفأف رزبد یازاک هدنتپسن ره یا هیدن ادضفو رح زات ) یادندلاخر مایا هيف كي "

 ,ناتسربط هدننزویاوط (یزوکو ردپدآهیرقرغدنالو نانی هر ذآ غف كت هبنانو یلص ك نالوا فاک(نانکز زوکرا

 هنلسکوت ولک BE رقت اره )تا کای نیتجرهو دوش زدیدا ؟دمقر دیک ۱

 صف هل وط یا ساراز کم لجر لا رونوا قالطا سر از وکم هیآن الو وب اوین یک ق ادر
 تالا بلا سا بل هزرمل لابردنی انعم اب یلک )هلن داش ی .هلسنرب هلو کس كابو غ كمال لا
 .هزربلب لاعیررد شی هوا هلن ترلص دار ۳۳ لاو و م نام زر ا اچ ووا دیشب

ls 

 قانا توانای لسا her 3 هاته هته لوق رد منم قوی هرب هیت یاب

 نجف كمال. مزيل ءاودلاب ة دما ذا اربلحرطا ریل لاق یدلنا رک ةفسروب هدنلاش لعف هلبرک ك افو رعونا

 ,هدیصق قاری نو زدفلوا نس نالا تا وصر د قحط ا وأ ینرصضد یداهشنساوب ها نکس اداتهشنسا هلبتس كلبقم

 نف لا قب ود هت سانعم قلوا یو دکن لب هسکربهلبتقف م رللا) قلا قیض لیخت یازطو زل لبر لاقب

 يزغآ كن هسکرخ آن کردیا لک ۱ هنسنقلعتم هی یینک همنکربو رخ اتاذاهنغزح تلاش رد نامى كلو کو ا

 لوارکم :نکر دیار ظن هنس هزاخاوشموق ههن انن ندنراش وب ةت 5 نوکر رق هغلاب ونرب هکر دندلاطا هل دصق بوق

 ناھ رک بیرو الما یب رف شع ا راردنا تعماح هلنلازع هدنراشو هنو دنکه دماکته لواونموق

 روب هدبا لوانت هنتسن یشک اب بالا ةئاغ هلنا ها هدنراشو هنو شوق مزبهدلاو ماج بودیا باش هنس هدلاو
 ردکد تک دف رلکدلما لات وام رقاب ونود هدقدلواعلطم هیملا ون تولک ذح هتلهآ ید نداق هدلاو هدکدید

 یدنلوص مرغآ [ نون دجشروکر دلکد ینک لوا ذکنوچ لاو آبولکزوس اف یدیدردقوبهنسنولنط لذا كلا
 لاتقو" برج مدار و اودنکح یرلک دلتا هنا طم هچۈلظو بذ ردشلبآ تنش ندلبشک ك نسوا مرق: هد ید

 رفسلاوا ناطتقلل هبات رمشاذا لج ازخلت لاق ندهنساتعم كم هرج بوعد ی اوا هلدصقفتسو رس دوخاب
 هدنزو ءارعیغامآ "رلا) یک اضلایازح الل ایف اوعقو لاه نوع فضا قیصو راط هلی ها یصق نریم نحاللا

 و باند لرد لا دم كنشایونسرازونس خوکه دننزو لعاضت (نحالتنار) روید هر ةراخذ

 1 هدننزو ره ینوکمو) هدنسننزو رب ن( توک اوععجا ادا او زو کت لامع ود هنییس اعم لک هد 3

 ینوک

 ا هاو نیکی میام هدب و ام نوک یکم تفااذا ءان ازاتكا لاقب نوهنس اشم قلآ
ed 

 ۱ بوس هو رس ال اب و مه رها هه راه ۳ كمال ۱ للا لعاح فاقيطلاب رض واامفخ عا زضاذاضرالا

 ۱ یا .لوالا بابلا نش ازل هل لای ناک تمار ول الفرو لوق لبعردتسالزعم نکل نوک كاتو

 یر دوج رود هب هنشل كاشلپ هک دب ولقم ندنظفل جزو هدشن زو فتك يج نجلا هرکو وا هزکلاذا
 ۱ نانو

 | مال ین یا اضلاءاغ لاش لم ¥ ةت اش رول شوفدزللپ نومي ردو شاید ارم تفاوت
CEEحلا ها اذا شل شل ب ابلا نما زلت هزل لالة رد هنشانجم اغيب ا جا اوما لب  | 

 ۱ ی ی نالوا فرش رنو یوعکنت هدینن زواضتک( نیل و هلن کل خال

 | ن نعم لجرلانمطت لاقیرد هنساتنعم ر را هدیشنزو لع نطق ارش تکا ذا يا بابا نما ویو |

 ۱ سن هلی انم هوب كل هو شا هو و هضم اح نام نکا نمف ۍلغغاذالځ راز لامن ردهنتسانعم نم وص

 ]| كسخم مان یزاوهالا لع ندشوردیباآ یرقنلابرب نیل ماو رد عسا یداورب هد همام هد زور
 ۳ زاک وردد یلچررت ندنس هلق هب دزو ن کز اکو ردنچما کس نفی دعسان امسندعقموردیعما ی دج 1

 || (ردنداجنبا هدننزو ریز زوتنک درب ع

 نو شید دغادر کز ابق وزعم هل كفا ةزوكلا )۳ هلیجص كلاد دن هب دار نکو )رد دحر مداخل رنک

 | تبنوکو رد نیطا بند هبضونب بعک زوکر دن دامسازوکوی«دوعونادیعوداوضارولکزوکو نازکو زاوک آیعجج
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 ۱ ۳ که جو لا روبلوا قاللسطا هیدرهج کرج و کی هو کوه نابقن لب كفاکر ولک کی عج
 | نولوازدصم کو لخ یاززکوذیا نیدبلا رک لجرلاقی ی ندا زونلوا قالطا نادللا رک نیکان لو |
 قدهنناب نم قلوا قیصقیضراعدآ نکرروبو هتیضاذا کلا کل اقب زد طنا فم قمل اراط یهنى |

 تارغ نازک !دجبلصیا Ary لاقن رونیدهبهنسف یناقو ك تناغب رکو تب راقناذا هاسطخ تر رک لاق
 ۱ تونیرو اد هکر ولو ا ضراع حرام ندنرنأ  قوغوصد دش هکروند هتلع هزوکرب هدشزو نامر زا كىلا هدننزو

 | ةتلعنزازك« ناشلو رک (نوزکل )ووسید دکبرتد نالوا ضراع ندستت د قب كغووص لوق ىلع رولاق لب روبق
 | :انشنم ءادوهونزا نکلاو زاكا اط! یا زو كم وهف لوه چلا ىلع لج زا زکل اقب نونید هب یک ما وا
 | مابطق نازکژردیبفل تجاوز یا نیدجا ندج,ندنب دج هد زو تارغ نازکور ۱ ةدعزلاوادرلا

 | هلغلوا یروف كب یماغآ هکر وند هلا لوش هد بنزو هزب (ةرکلا) ردپدآ كنسرف :یلسلاة قلع نینیصح هدننزو
 ۱ ناد کر یخلارا یزلکارکو رکبو فا طعتالانع نسداهدوعق ناکاذا" EF سوق لابن ر واري نعو دوزك یس ریکا

 | هل سسک کن هزنه ناز اتکا )رب نسل ةملدش ةا مارک هرکی لاق روند هو مرکب نالوا رادر دن هلغلؤا
WEEهداشنزو لانعتفا زا تک الا) زازكىلاب هم نیا هللاهّنکا لاقي رد هنسابنغم ما ارضا هتلعروکد  | 

 ندنمهوتیرک هدارون سم دانه الک كن رهوج ضمقتاذالجر "بک لاقت رج هتساتنکم قعشرو تولز زو

 | قلاصاو هدایز كاب شال هکریف حراش ردقفلوا دارا هد نسر زلک نالوا باوص سپ رد هیلصایالاز زردیشان
 | ةلباراقمر یبهنسنر هلننوكش كنو ی تفاکنعکلآ )ییا دل تکان یساضما تایغلوم هلغلوا انف فتات
 | كمالو ىف كفاك( نلكلا) زلكلا) هعیاصاب جادا تلابلا با بلا نم نمک یسلارمک,لاتقب زد هس انعم كمزدکر
 ۳ زلکهد شنزو لیعفت نیلکتا) طعج ادا یناثلا باسلام ال ناک لا. رب ها تمردکرب ہیک

 | کروند همدالوش هادتیزو دخ( لكلا )ردندمالعا هدتزودا دش (ن لک هزلکیغع مزلک ل اقب زدهنسا شم

 1 | اطنا لبا تلحل هدتتازو یل هلنیترمنک/نلک )هلوازا نقطو یلکنربد یسانضعاو یوَقَو.دیدش یزانا قلاب
 ۱ بولوا قامت زدی زارع کردم هنصق یرلکدلنا ربعت ,شزلکالاخزبدآهیرقز هاش

 | هروکن م ضراو ود هيم نعان یتبذلوا عقب ندفاک او فارطایسبلاها هلغلوا ثداخ ندم رکص یسەبص ڈاک
 لوشرذیفجج لزولاکنیاوکلا رلاوکنا) ردیدآ عضومر هددفاسم یقانوقر هب دلب مان:یر هدننزوریمآ (نلکر ردندن رعدالب

 زا ریلکالا)زلوارقح هلح لس هنشار وص نوجراکدلبا تنضوغی رد ندنریب یبم هنتلق كیوص هکرونیدهتعاجج |[
 O رو رک هدنرزوا تن بوکس + ھن اد لوفلعكلزو بوش زوا هدنزو زا رشا

 زادةتسانەخ كلزوب نالوا هدنزرط یسلروشود بولب ز رول قزهیلواراومهو نابطم ریهفخ هززوا هک كعردل

 ةتادلارهط نم نک اذا بکار هلع نام طنک نم دل اقف شا بقناوقوا ضبقنااذا لحراز "لک آلاق

 | دیصلاذخابیهاذا یزابلاژ لک لاقت ردهنساتعمكلزوشود بوطروظ هدنتفو قلاص هراکششوق یراکشو
 قلخلا براشتمیا لک ل حر لاقب روید دمدآ ولکت رد یساضعا هدننزو رفع لكلا )هدبصقلیع هل عجب ئا

 لعاقمسا ( (ززبلکلا) دادتماز اضف لضعلا دندشیا لکهجو لاقي ژوند هزوب تالوا دیدشیراتا قرهیلوا و وسو
 ضیقنمآ هکر دیفدا لسو هدیننزو لکم نهلکاا) د بشم :یاززبلکع لجر لا ندونساتنعم دادشتم هلی هی

 + رشلازکل اش زد هنضانعم كادردکزب یکه موکه چت کد لا: کیا ین هد ززو نع نکلا نود هیت
 نغگرو روتندهشش هکر و قاب وطر هدشزو هفرخا(هز 0 ردت ىح هب ورد دعجبادایاتلا باننلانم ازک

 هلوفدم لاق هلن وکس ك نونو ف كفاك کلا هدننزوفرخ رولکن کنج روند هتسهلوقمقربطو موق مور
 لا زدهنساضعم كما نفدلامهرب رولوا رذصمزکو انوفدمالافیا راكد یو لاقباروند جک «دیسراف وتد
 8 چبا طفل لافو زویلوا قالطا هشنوکو نوت کو نالا بضذاقا ياما تالان ازبک نامل مک

 ا ا ضرالا ف زکر اذا اراک را زکه لا نقب رددپش انهم كمي دارم هرزمکو یک هقودنصو نخ روند
 قلتو هرغآذا ضزاوا ءاموی شا نکاتی ندهنسانعم نمد شوو توصق یبهنسنر هر زب دوخاب هیتر
 هتسئر هدننزو :لافتفا زانتکالا الا) !رنکهولعحلاذارقلا موقلازنکلاقن ردهسبانعم قععب هیرسضوق ینامرخنوجما
 هدننزو بها ( رنک التماو مفجااذا ءامولا قارلار كأ لاقب ردونسانعم قلوطبوطرد قضع هما باقر
 4 و يف كفا زاتکسا زانکسا) ربدبفسا یردب كلت مان سگ ورونبد هب اف خب شنا هبهرصوق نوا قلشېف
 | تاك ناكا ااا زانکلا نمزان دلافیروئیدهنععاب هراهرصوق كنامرخ نوا قلعص هنماناءاستش
` 
 یو ۰ < س

 هدننرو



۷۷ 

 یر یناوبجرانیآربهدننزو لابصتفا (ناینفالار یدنلوارکذ هکرد هنسانعم زاّوط هدسنزو داش نو ۱
 ندهنسانعمقلوا ناوارفتواهدنب نزویتمزبومت ا «وقتلا) هلک ااذارعلا هاتفا لا شیردهنسابنجم كلا لک اونخا ۱

 وديالى تب قاب (یزهعلاو)هلیوکس كناهویربسکو یف ك فاق نهملار مکا ذا تښلازوق ناق
 هماجرب یک ل ادشرار دیا ةفاضاو طاخ ییندرپ رحاضعب تونلوا چن دکوپ یزمرف فیطاو لزا يک كف
 نقلا یر شخ الات زاھق نم بوت لعو اقا الخر"نا" منع هللا یضر لف تیدح فو یابی اف حراشلالاقرولوا ۱

 قماریهرولوا زدصم هدمسننزو نت ز مقوا زب رطا هطااخ است رو ی نعرمل اک ف وص نم ذنخاباسینلا نم بیعت |
 هنساننعم زق روسنید هکنناماخ هدننزورما نپفلا)ثئواذا فلانا باسلانم ازهفیبظلارهق لامي هتسانعم | ۱

 زفعج (نفهشلا) لد هرقمف قدرفهرونشمد هژ هود نالوا مظع یس هجو لا یب بم ليف افق تازفهقتا ۱

 قمار صصهدینزو هخ حد قرم ھل ا) روع. هنوتاخرودوب ( ذی نفهقلا)رد هزقمق یوم رونید همدآ هایی هدئنزو | ۱
 لجر لاني روند هتروعرودوب و هب ینکرودوت رولواممس اهو شواذا لحراازم 3 لاقي رد هن سام |

 ههزودربهدننزو یرقق (یرمهعل )روند هی هقا ST باولو كوب: هنوز ضقاعا ةد ةارماو |
 هغ سلا انکو رابضح ایا ی: بهار لحنژاقلطنا لاش ردهتسانعم طاشنو تع سو روید هکنک بودرکس ۱ ۱

 هرکصندلاد هدن رغ مالک آری ز ر دب زعم و ور ديما مضومترد هلی كلادو كناخو كفام ندنهقار طاتشنلاو |

 هعلق نالوا هجا رهش دارعردکعد علف یکسادکر دنب رعد یسراف زدنهکز زدنمقوشا زل وب هبجمیاز هلصاف لب
 "الاد نس هلک دزد امار وب م دن ااغ دب هلج زا یدنلواهیعش هلک عالق هک رم هلتتساتموب ردعج هلوا |

 cain pratt (نورکآ) تایل یخ یدلواومضم هدب رمت بواوا شک ۱

۱ 
۱ 

 ردبا لک ا:ییسیزوق دروب :تاتساوا ایت :شکاسمادو هریهشاذلواالعفلازرکن اقن زد ەنساشەم قلقوق قلوب || |
 ناڑکناو) هزو بازغتزارکلا) ارکلا) طقالالک الع ماداذا مبارا بالا نعاز زرکل جیرااززکل اس ردهنسانعم قلوا

| 

 زر دیسا یردپ دمت یوا فلا ناسا و ور توکی کب کرم یخسلوا بو دیا لبا نس هبکه نابوج هلغلواولتوقو وب کر وتد جوق لوش هدننزو دا نا رکل) ساز قبضلازوکآآواةروزاقلایازارکلاو

 م ا یزّرکو زرکمو زز کل را لانه روند هدا ةاتساو قداخوژواز رکو هلتتسن هنفنروشد ید یز رک

 هلا كىو خلال لاش روتدمدازحاع ندناس .وةذاف| یمالکو قناعیازرکل اق و تنبخ یا یززکوز رکاذکو

 نی رکلا) رد هزرازگ یجونلواربحت كلوت هوا شم لوک روید هشوقزاسو هاغوط هدنشاب بو ییعیانزرکا
 لناباوج هدنشنزو جورب رب ا) طقالا یازب ر کلا تلک | لو" نونسد هنسبروق درغوب قرلکدد شک دننزوزپما
 ریعلع ننیصح هدننزو بانک نارکر یکه نصغو ن رخ رولکه زرکی جج روق ندازهنچا هکرونید هنچرخ

 زدندلاجرءاعساهدننزو ربنم (نرکمو) هدو ریز ن رک رکو (نراک) رد هلن نیثازدوخاب سیما تكنسرفیناوکذ لا
 هلعاض» (ةزراکلا) ردنداروا ئززاكلا نسل اونا نش جا جاسا نا نجرا راد بخردیدآ هی نقرپ هدروااسینزراکو
 رنو هبفاتخلاو هیلاوداناذناکلایازراکلاش N كلبا اغتخاهدنآ ب و راو لر هدر کس هلباتشب هل هدشنزو
 الفزراک لا زد هتس ان كل هقب اسب هکر و فره اذا هتعزراک ان رذنماضب كەك بوق دلفان د هتک
 كنلومو ندندازر وا نیبسطا ید مرا یرقمزد هذان رب هدنش هکلواسراف هدننزون نزاب /نیزراک) هزچاعاذا

 نیهاشون اغوطهدننزو لبعفت نی رکا )ردراب وشنم نیٹ نحو ءال عرفا هیازواو ږد هراؤپ نم ادلب. یزادل ومهدزوا ناپ
 ندیدآ هعلقربهلبعض كفاک (نزرکر زرکر هشب ر طقساذا لوهعلاءانب لع یزابلاز رکلاقن نذهنس انعم تم اون یس

 تال کن زکر کیدو منم (نیزرکو ۳ زرکو هلباواو ر دزوکو بلوق لع لع نی زوکردنداعما هلینض كف اک(نزکر
 هدننزوةمارک هر ادبچ»یاز (ةزا کلا وتن دەر وو هرابخ كلوب ویز !هدننزو چرب ز بزکلآ)زدراناردقوب بس بست |

 یکی ردو تا شیلکچ یتوارطردهنسانعم قمشروب واتالنون نوک اتم زوقذنسفر هل كفاک (ةزو زکلاو)
 :REN هيعف كفاك( كلا) ضقناو نشناذآ لوالاباسلانم ةروزكو ةزازكء ثلا نك لاقي

Primeشید ناویخ تل و انا ةلاز زلات ااا كلبا لبو نا هیلاز  

 اركاب مرش لاغلب رنک لاک واک نازک یی لونید هغادرب زاط ی زغآ لوق ىلع هب رو راف هدښزو امر

 ۱ هدانعف کاو زود هوار اکو ثابخ رک روننید هیسک هیامورفو می هدننزو مظخم نّکلاوز هدننزوررکس

Nستاتیا  



۳۹ 

 ۱ فلت لع زیدهوس »دیر لاستیک هدراراید ون الاحراررو کم تب رللاناوسن هدرلن وک
 ۰ هدهناودلا یراقدن روتوا شوق یراکش هدلا و رروک شب راقایاو ةنيرللا ا ب کم ندنتایلحناوسن
 ۱ ۱ ی Et 4 هل ناو و هوم  زردیاحم را هردو هر راک ر وند

 *د هنآلوق هدننزو شم نمو E فقالا BEN تشفناذا ءانطاب + اتن

 ارا نیو ها درو سرف لاقنهبلواهدیراقانا بولو | لیکسردق هنن رلکس ا رلآ !رکلآ

 روا پوکیدیباغآرب هکر دیسا بعار صوصخ هناببص هدننزو یهیعم هلبمضكفاق (ی ربا ) نیلج زا نود
 | یکوهآن کردرکم هزفافو نوه: دلو! ناار خص رونلوا قالطاهبهغب روق ردیعج كنهرفاف(نفاوقلا) راروشارصص
 |( رت اهودعیف بنت عارمسیا رفاوقو ةرفاق لیخ لا قب رد هل رابتعا فوصوم ین ان روید هنآ لرکوب ندیاوانپ
 1 ههبزمشسهکی دنلوارکذ هدنسهدامززق هل قلا دیعسا یرامالغ كثب راترضح مالسلا بلع مرک(یبهدننزوریمآ

 ]| راضعب و كم ندربراطعب کود حراش رد هنسانعم كم اوض هنوکربهلوکسكمالویقتف كفاعزاملآ) زوسنبد
 ]| قمرواو برمشلا نم عون وهو یناثلاول والا بابلانم ازاق ءال الج رازاق لاقت هرایدلبانایهبا مکا قر هروتص
 [ذازاق لاف ردهنسانعم ق ملطاننو سدنخو ىزاذا هممسیزاقلاقن ردهتسنعم ىا و هناا هزافلامن وپ هسا

 ̀ | فینخو فیعضزافوحرعاذا لج رازاق لاقي ردهنسانعم علما وطو بو اذازاق لاق رد هنبانغم قمار و طشن
 1 ضرال هاصعب زاق لا ردهنسانعم كيمردشبرود یر هک رادو فیعضیازاق لحر لاقت نود هفدآ

 ۱ تیام 2 هظزوخ هکر رگیوهتعرجیامارقات و انچ انور اچ لسا ےک ةا از وامکلذلا

 لعولا لغت ریس لود ورکس یس هلوق نارینو لمآ رطناذا لحرا راقتلاقب ردهتسانعم تک ۱
 "راف ,تراقلاو "تراقلاورهدننزو لثع 7راغلا)ردیدآ جرمر هدنب رق طاس هدنراد مور هدننزو صج .نلقلار ادعاذا
 ۱ | اروشد :هب شک دندشو دننو هلوا تابا راکت لا ی” نومد اک هلغلوا درس تباغب هکر ونید هرقابیراصلوشهدننزو

 1 ی هتعرح یا اهراتفافاسادقا هترلق لوقت ردهنسانعم كم كمحاوص هساک دساکهدننز ولایعتفا/ نالتقالا

 ۱ :..كرتوکه ر نخر وفکر کع درب هدننز و لبعفت نیلقتلاور_هیرسک رم زالقالآر اهع رف
 ۱ ته لا سوت دولمشرو كار ودو هدنیزو هج رجد(هرعلعلآ) ضزالاقەبنذزر | ادا رلق و دار رلقا لا

 | ارج ییندنلعف یلوق هکرون, داعش نزفالو نیبدوخ لوش هدننرو لحدرج ( مگ ریصقلا دیش, یا ةرمقلا
 هد زو هعنبه (هوطعلا) هل عد نمزكآ کآ هل وق ات نیسی | راق لجر لاقي هوا رنک | ندنفالو دعویناشاو ۱

 نرم او) هدشزو ععمه هلی تفت نرم رم هربصق هيم هل یا و ةزلفزو لاقي روید هوت اخرودوب نالواهعنل

 ۱ لاش A ڭمردکر هدتزو زم مزمقلا) روید هک رودو و روند همدا یلقلوق هدرخ هدننزو طلع

 هذخ اذایشلارق لاش ردهتساضعم قلا هل رلجوا راقمرب نهنسنر و هعجاذا لّوالاباسلانم ارغ"یشلازف

 ۱ ر ٩/۱ ) هيف هبقرخال ۷ دز یا اره هاطعالا روندهرتکلام نالوازمارهشباالصا هژنیتحف منملار عباصالافارطا

 ۱ هف رغ مزمفلا) زمهلا نتفااذالجرازغا لاق ردهتسانعم قعازف لام نالوا هرزواروکذم هحو مک

 نما روند هنموغوب نالواول مو ول هنادكتواو ةضبقیا یتیم نم هرف دا لا بوت م هکق هېر هدننزو
 ی صارمزرخ عطنتم یا رهرهانه الکل لامهنمو هنمو رونید هبش ش نالواهضفر هکر دیعج كنهزخ هدننزو دربص

 || یهلاقب رونیدهنوناخرودوب كب هدننزو هینهلب ( ی هملا) ردهجرابهجراب بویلوا هتسوس هرب یربرباج هدارروپ
 وک جوک یروبسیب دهدتزو لیمزا نتقالاو) هلوکس كنونو سک كفأق /زمقلا ر ادج ةرصق يا هی رخ

POT۱ زانفالا)ززقتمىا زمفوهل لاق ر ردتخلهد هلعضهدن وب رونید همدآ برش هریک ا نالوارونقاص ندرادر  

 ۱ هب یسقاس هلن هلند نقلا رتفالاب برشادا لحرا زیقا لاقت رد هنسانعم كاوص هلی رنقا ليزك كنهزمه

 تُ و و هدننزو صناقنناقلا) جانم صاف ورود هراکشو هنس انعم فزرخروئید

 هننغیب موق سکی بو روند هخلموق یرکد هدننزو زوجپزوفلا) رون دهب یجوآ هدرانوب هدننزودا دشمن انقلاو)مدننزو
 | یتعع لجر از وقتلافب یدناوارکد هک ردیفدارسو هدنزو نلمت (ن وفا ررولکزواقاوزیواقاو نا ۳تا

 زدهنسانعم نقی بوکوجانب و یوپتاذازّوفتلاقب رد هنس انعم فک بونا یرغوطهروقجو هبکآ یکی ا ہردو زلفت
 ادعاذآ لعولا زوق لاقب ردهنسانعم ور ی هلوقم ناربجو وهآو ضوقتو مهدویت باتو لافب

۱ 

 ےل

 ا

 زاوقلا



۱۹۹ 

 ارد نجع "1 سصلا دو داكا هد رع وڈیو فاز مرقوردکجوبرب هلا زا هرزک وږ ټنو رد فدوختو رجل

 یکییاوزج یکنا نوایژزجرب رونا وب كا هلا یک وا رازی د نیم زب رف هدیکرت هکر و بد زمرق هده هبح عنو
 روسلوا نّوکتع ید هدرلتعم مز ردلکد صوصخ هتنمزا دالبوژموا هنکلوا نکا رار وب هد هلکنوتوزاب وب |
 یزمرق هدیکر و زدنا فاکنسا ندنسفوبو ندنآ عرو نبانفصا نوع آر ردیا لاله فویلشخ هدونصیما
 هلک موکه وکه دو ساطرق نام نی هی ینک ناوناو فیض هلی رنک كفاق و ۱

 قمار صح هنو کل تن همج«یازو نصف كفا نرفلار از وحم ارج یا زام ف اکا ج هکعا شنوا چم

 لوالا بالا نما زف لج زا ق لانف دونم سم قل وا بیوطروط پرو ږوشوبد نوجا قمارعص لوق
 هکودقلو تام نالو زا عتم نکا هنساساعم مسی ربا روشن هکسا فو بثولل ضبفناوا بثواذایناعشااو
 دشا یا دنع یسفنترق لوقت دهی ایشعم كمنرکبا ندنآ بوی لبق قىش / سفن قو ردي رڪ« اوا دز
 ندهنساننعم قلوافرطر تودنا زازا ندنسلوف» لا سوو واد حو هدولا هلن ك فاق تلا نقلار هتستفامو

 رذح امد ندنسهوقم لنوو راد رو هدول هلال ثاکرح كفاقو دعاسدیا ارق سندلا نم رق وهلاقب
 نزقنلا) هک یهوزآرقنم یناشیلتلابزفلجر انی ایلیا بها یتومزونید همدآ تربشم هک اب ندیاتننانحتو

 ز مش وه لاق ردهنسانعف لپ هعاستو هزم زن بونص ندر نشین كاموو راد رم یدو هدتنزو لعفت

 روتنید ید "نقافو هزوقاف روند بهر عم هزوکربهداسننزو هونوراق (ةزوزاقلار سندلانعدعاتش یا

 [نانقل) روند هباق نالو ارتحت سادطو روند هنر وراق كچ وکي دوخا روتیدهبدساکو حدق لوق ییعهلباز دیدن

 بسيا برغلا غاي قرشا نم ةرقلا غيل سلبا نا تيدا فو جراشلا لار وتللوا یالسا نیش
 بوبعیشا ند ندنعددلوا تشم زر کا ۇن دته هکر هو رود هما میطکز انو فیرظلوش هلنبتعف مزار ةيثولا

 نامتر (زاتقلا)روشند همدا نالوا ناخ ندیباعمو یصاعم اولا كلذک هل وا یشاسو یف وثم ندصبایتقثو |
 ۱ بباعلاو اات | یهزتزتتم انکو توتعلل 7 قوم اهر طیا زاّرفو نزرف لجر لا لاتعت رد هیساتنعم زرق هدننزو

 (زاملا) روند هران البنهصق لوق لیعروشدب داسهدآرا را ل ویب هدننزو بام نارما) ههازملانم لب یتعیاریک ال ۱

 دیسک ادح ماند نیدجا هدننزو دهده (زق نقنا)هنسانمد لا عیب روني د هنا س كار هدننزو دا دش ۱

 انننیاءاز و ازق هنعتدحا وقت رود هبهذشرت ند هندو هل مته كف نهارعل)و ضو مپ هدننزو رعرغنتقنف |

 هکر دنا عونرب هنوکس كهم نبش ىتحف كفاق (ةریتشقلا a) رتشعلا )ردیدآدنب ودرب هدنساضق نوزف(نارفاقلآ ۱

 ره تن ونلشوخ لا ندنآی عسق یکو نوبق زدلوک امر ولوا ولدوسو لسشب كو هبیشهنقرو ابدنههدرخقارژ ۱
 نالا نمارخق انالارعقلاقی رد هنساانعم قنردلوطناق هلینوکیس كنعو قصف ك فاق نعقلا) نعقلا) ردیهوک ربنشک
 ترش ةررمشادا ءانال اینا لاعف .ردهنسانعق كما هلت شى هنسن نالوا هرجا تاقو هربغوا انارشم الماذا لماذا ثلاسفلا

 لجزلا رفنعقا لاسقف دهنسانعم قنروتوا.«رزواذجو یزفعقی | یرک هدننزو عاقنوفا ناضنقالار ادبش
 هدنلکش زدی وقلاق هغ هک رد هنسابنعد نانشینیسا هلبا ر صفو یف كفاق (ىزفعقلا) یزفعقلا ساخ ا: اذا

 قموالصندشاب هدننزو هجرحد (هزفععأا) نفوتسه یا ینفعتلا سلج لا نونیذ هفمرووا تولعوح
 یزاعداو هشت نعهعفدناذازا دا مالكا هازفعف لا زد ەتسا نعمك: وس زوس هلت وش خو تظلغه»دآرب نوا

 هدنلکش ردنا مایقدصق هصوصخر و اعضاي مىشماذ! شما یقرمعقل اق ردهنسانعدكع روب قارانآ قیص قیص

 هسلخ ساحادا لخرلا نمعق لانش رد هنساسنعم قمروتوا بولموح بویعملرب قروقص یرراقلد واویژازند

 ردهنسانعم قوا مقموتباثبوکوج هدرب ر هدننزو جرح دن( نفعفتلا) صال م یذلاک نخفو هیتنکر اماضىتعا

 فصو هجاغآ | نوکیرمس شخراص هبیغاشا ی راخ اش هلیس هی لعاف منا (ع ةرفعمتلا) كرباذا جبر ارفعهت لای
 نقل ردیدآتابنعون رب هدسننزو . رونصع (نوفعملا) ةنيكيم ىا هزفعقتم هرم رج لات یکدوکسرقلاص واوا

 ژدهنسانعم قمار كص هدننزودوعق(زوفعلاو) ص كفاق (زافملاو] ,هلتاضق (نارفعلا اور هلنوکس كاافو ی كفاق

 نالف رفق لافي ردلعتسمهنسانعم كلواو بو اذا ینانلابابلا نم ازومقوازافقو انازغقوازغق ىلا ان
 ساحب رپ هشنزوریما:/ریفقلا) ووعد هشدار جو غماره ردع «دشنزو یزمج (یزفقلا) تاماق |
 نالوا هدنرادعم عارذ تردقرف زول رفقو رولآ عاص قر اوکو زدنآ تاتعیاسا )وکم وک هکرذیدا كوا

 نضرالاقمو لک کنن لایکموهوبلا نما یفقهاطعا لا ض هل كفا رولکن فو رفقا ییچج وتیدمضرا

 ۱ | قوفوص كىر اركىد بول وقهش هنا هکر وین, دهناودلا هپنزو نایب نا [فقلا) عارذ نیب ناوب ناوخئامردق
 یوم رسم سر سسسسسسسب

 - سس تیم
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 س اد اون 5لن ر ةا قا هنا وه لاتین جنت اکیا هستی ترا
 هاو هلا یانعم رو بدا هناا لوچ تسوصو هکلهم یا ةزاغم وه لاتف رندزوق نالوا هنسا نغم |
 هک » بلوا هدننزو لیعفت مزبوغتلا) اسهبءامال ةالفلایا ابف یطنو ةزاتفل اکر فاقہ رد هله ج افت
 | تین کس هکرد سانت قوا ناسبغو و البل وزو تاماذا لجواز لاق زولوا شمراوهخزرب زام |
 لاقب ندهنس انعم كعشود هلوحو یطماذا لحراز وف لاین رر ذهن اتم ئل بوکیو رهو اداذا قي طلا ۳7

 تیزر نسب احد رس هکروب باس یاکریدیکیا(هزاقلا) ةزالضم الہ تکداذا باب لب وف |
 | ارور رند باوها ندنک ر لانس ەزافو نندو مب لطم ىهو ةزاغملا ن ةزافلا ترض |

 ۱ وکه دننزو ضجه ٠ یفلا )دنیا یمق كنبانج نع هما یهر ليف نور نیدیز
 Fra :دننزون لاخشنا نانی نلیعل ایدی ريف لر لاقیدوتید دعذآ نالوادندشنو
 | هدنآ نووب نمک ا ول بخ هلنوكم كلامو ىربسكك قاق مزبقلا فاقلا لس صف لاب مرقنااذا-لجبولازافنا
 | الا بالا نیمارق لحیراّف- لاقنردهنسانعم قمار لینوکس كز هلمهم یاهو :یضفالفاتننسعاا) درونیف

 | هلکلیا عرب ییاسنعم یکیاوب حراش قلفاذا لحرا شس لاقیاودهنس النعم قلوا نارقیاو ابرطضمو بئواذا
 | پرتا ذآ اصلا لاتب رودنمابیدم قسروا هلکنکدو رولوا نمد قمار ندنرب بولوا براطضم
 | دراذالوهتا لع ل جرار نانقیردهنسانعم كلبا دزو هعمصاا لجراب زو لاقی رد هنس انزع یل اغه رمو
 انا تيلاکطقسیا زوق زف هبمنلاقب ردهتسسانعم كامو دهزپ نکن انجب رن ت نزو دو مق نوا
 AEE د هامراذا یهسلازغ لای و لیعتبم هنسانعم عفو منو زانآبوبقک ی زابل
 . فو زوق رخ وب بلک لاتیرفهساخم كيس مق ك وكه نامخق. نارو زوو انو كلامو |

 | دمو اهل تضاذ اصعل ار لاق رد هسا نعم ق مروا هلکنک د یچدوپ هذ دزو لیعفت نیلا هبیراذا
 هوش لاقیزدهنسانعب هزت قمارصصو هظلغاذا هم الکتاوقب ابو دلع نسم نمایم تابواسزوج بلغ طخ
 نم تاحال ةف فاذا مالكا نيخفت لقب رد نام مالك قبلت دوب هد تت لنت نيا مازا |
 1 زدیدآ قطر زر هدننزو ناز ناطقا گا دشا ئا تاز اقل اس امضا لان ةن ز ولو" اللطا هدنادنشو
 : هدنشزو رج ایما | لوسنید هنسهبضزاع ا روتر نطو ادنمەقەو و لوق حب دنع نولو وضراما هتجلق
 ۱ زود سوف ةنوکرب هدبننزو هنر (ةزاععل ا نواب دهام نال ؤا ناغار هع بوباخندیایکراتآقوا |[

 . | هفت لو لنوو تشر دو دل هنر دنن زو دجاج د وهم ی هت یشوق بزوار خخ هد رقت
 ٍ .هتسوذمقیلضی و ذیکمو غزمسااذا یشل| قرف لاقب رد هنسانعم كم رزبهتعر لو هظلغاذ مالکآدرفف لاقي
 | کیت نافعا ابغااوشحت اهانمچاذآ هی ازفش لاقي رتا ب قمر لوط بوضب یوشحب قو |
 یلشی ی ها زها لاضب وان هنری رو وب هد یتنزو هجرحد ( هل | نونید هجرف هدتنزو |
 دزو میرخبت زراعت هدفلغ انا ةلمالككا اقا لا قير ف هنس ايم مالک ةا هنو زض قلا بش |
 زن لد طور اوج یانو یخ مو[ لپ یا اسف نم نت ام |
 هفنلدنزو زرف (زرقلا ) هلثع نسباب ی برام وهو هبرضق تنوص "دشاام لاق رد هسا تعم قمروا هب هنن یزوق
 عیاطالا قارطا: ةضبقاذا لوبیا نمازرق بالزرقلاقیردهنسنعم قلا قاری باجوا ك راقد
 رامان هل لفاقت/زرقلا غو ژوند والا هچپنذرقو هضرفاذا هززق لاقل نبهنسانعم الکی
 ۰ اهلی خالا رز ول جو مالک وونید هبدنسن هبیشپهیهطبقرب هدننزو هفرخ (ةزرقلا] رونید هننادغاب
 ادعم زکر اوتینیدهیلکه بها دو یخ ی جهرا ود کز دیفذآ مو هدنزونوج مزی رقلار ر يع ااش یو

 | هکر اینا رار ندنس هرز لور هک ت دمج نیغو كفاق طرق ا کب ج
PARESقفبقح ردصوضخح هبهنمراد دالب هکر دیچس هو هنوکرب هه دېننزو ریز نم یا ها  

 لزق بؤر دق خرم ضعبلادنع ردیسهراطق كزغچتروق كننچوکعونر زدباذ وک هدنزاهشبم هرو زمدالہ
 . هناژوتلوا لاسمهاو ڭا هدنسازوشوبدنولوا لزان هنج افآدولب غاونزب یکه ج هد مور زازا هش کن دانا
 a ip HER rr یرلکدبدرمرخ رار بازار ایوتلدانق
 سان اکيلکدبدزمرق هکر بضوینزم هز وب ةدایی ټا درغم هکر د بزا زاب قوم لو |
 نوک نوال يدنهرجم ماترا هیچ ادص وټه هرز اراجع )اروا رار یا لامعتس اول هنو: د فۋ عش |

n.سم مس و صحت  rو هوم  aسس سد  
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 هینلوک مه هشنزو لتع «تزرفلا )رد هلق کند عج یراق نت زرف زذه رهم ناسنلوا چر ریجتدزذ ندنلآ رظم 1

 ( نیزرف زرد : جم حوا کک دع ی ادر فوه لاب روند هه چو لناولنا لوق لع هنس انعم گروه |
 نوتید هب ون سم هزاورپ یک فج ینارطا مزو رغم ا )زد ةا رقرب ودل دنزو ضعج (نزرق )ردح صو مر لب لمسك كاف |

 | كلوا( هد نزوة ججا( مزو زذا یه ندزاورف نالوا ی رعمزاورپ هروک هننایب كحراش یکهیواو هزوچ
 یوم که و ید فات چ هو ب همر ونص هلل نک هزه ی رقالا) تاماذا لجرزازو یف لاسقب اردهنسا تنام
 هډ غاموق یشن و چنا قشناهپ هزرافلا) ندیم یبراف نورپ نو لر دبا نوجکا ظا ندرومغل يراوبدو
 دن سانه مارح زر این ر دی عع یتراف زورا هل لاف نوریف] هرو تد هبهقب یط نوزواهدناکش لوز نالوا ||

 دیعسو دل اهم یز خوا نادت می هکر دن دیا ها یابد ازور فا هل ازا و د نمل وا هپ عج هراهنسک نهب هلتبسانوپ
 تدا ج راطب يابا اروا :یالساو تیلهاجم دال نادم لا زورفوراپ دلیا ثیدح تباور ھندادقو
 ۳ تدر ماتزال و ردن وش کلم هکر هلن هک نسراف هر نمکو یخ كاغ (نابآزوریف)رلیهلبادع
 س اا رق هاش رقنارکمو هدنارهرمشرها طور دا ههل« وار هدنس مکلوا کوا ناب رذآو ردعب رفرب هدشن رق
 | ار رم دنتسخ اون مادخبا و یدیا«هدلبا رپ هدفلبس هدنبرق هیات الاتات (داتیفزووف) اراد دا [.هدلب رب هتناتس نانو

 زازفالا) ردیذآ هعلقرخآز ةدنمرق دات ذل چو رادبفآ همم ج معلق هدنببنیترغ هل دار (موکوره) ودیدآ
 هعطقا مبله نود نما زرفا لرد هتسابحم لع دبا لصفو مطق نتتنصم یدک مرار هنزولاستفا
 والا | بانسبلا نما یف ى نال ف لوعترداةتساتعم كلبا یارضناو نودع هد دنن كازو یحفتل ۱۹

 لاتیرة سام ىة روق بویلکلبو درفنااذا لر لا ردهتسانم قلوا سری
 موم الخرف لا قیزهتس اعم کل خازن لہ اللا فوخا اوری مست

 روج هنسی ارواب هیشخو رم و فخ یار لجل ام روت

 قلوا دار و ترک یو ایم قره ی ۱

RNهک و و نایت و ۳۳و  | 

 a am RES REE رد |
EE SEمقیف هد غزو ناسخ( خا سید اخو هد و وباتت هایم کناف  

 زرعنا ) زدات لبا السلا هيلع ون نب م اح نر نا غر دند تنالوعساورب هد س غلارا هر غ سابارط هلیالصم
 هدنو لاتقا ناونفالا) عاف لازم لات رام دهن بارون ولت
 لاشردهنسا تم لا ادتعسود رط هدننزو هل( فرا سس زفا لاقب ردهنس اتنعف-قلقاتلاع

tyناطقا اغتراب از افت وقت ردا هن اتم للل اتو زرا دزو ل عاف « ززاتفتا  

 | لمف لوق تان ان تان لج ران ر د تاما لوآ هلن وکک |
 | نقف لجراارقف لاقب رد هتسانعم كلوا ك ان «دنطغآ نیقف هلبنوکس کفافو یخ كناف نه ر دبل ةدتطل |

PEEشاپ در نزول ناهز شنو تشه اا5 از هنر رسک( تو  [ 
 لوق ىلع هنسانعم دیرین بخ رونق وب ومد صل اهن زول زود قو زهر دکو تب کونی لفات |
 ۱ جت تن TS TEPAN هراچ روش دوراشاط |
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 )ات 7 زن لاق زد لخت اتم
 یاب هلا:لاینص هقرآ نوجا كساتب ینکسل زوم كناویحو تعلظیااهلج ن نم كلاما ذا دنا لا تیز
 ۱ اه هباوبحتلوش هدننزو هزآاسنط زال از هطخاذاشیکسلازمغ لاق ردهنناشنعم قراهشلقوب

 1 واشر سل بوت ها لوح مک نم هل وا نم اهنشح نیا دناو ءاسضغا
 نیل لاضهالن زملا هنسلجا اة زاغ ةى راج لاقي ردن دنس هقط لو همعالم 4 رار قلد زابقشع ||

 ۱ ES هب رونلوا قالطا هیدنسنقج هنلوا وز راو عیب لوف له بنو نملب  هدننزو هنیفس (ة ریمعلاو)
 | نالواروس تلقوب بلا نوا كسب یکسلزومسو نقرا هدنتزو زوبص نوبلز: عيا رمن ئات ریضو

۱ 

 لج ةیرونب بد هب یشکن اونانو فیعض هلنبعقف ( نقلا ) ورع یازوع طه ان لاش روش اپ هغان
 نت همه (ناجالا) ونید هنیرافلماو هتیرابدنسکو دللامیسهاوقمیشاوم را سو هودو فیعضیا
 و نوک ترارح تادش تناوهو بغ!نتقا اذا لجن رغلاسق .رد هنس انش لپ نیکی فن
 و ایوک اوه رذذوخ اه نوزع نالوا هنسانهم نفط لسرول و زار متاس
 لقب تراش ملا زاد نا اکو لسو رس هبا راعشا ننوکس هک. اب وکهلفلواذوخ ام ندنسنابعم
 دا ا3 رانی دلل تسع منسانعم كل اریقحتو بیلع:یهدآرنو هیف ترسو ادع تاچ افر ف یا
 و ام( قران نتا لاق ردلعتممهنسانع»قاخاغاب بور وغم یک روا كنءودو
 1 1 غب هدتشزو اةماما (هزاس#) متم یا زوم لج رب لاق "نونلوا قالطا يمال

 نشا تبژاشا لب رروکهنب رب یرب هد ضنزو لعافت نماشا )دیدآ ی وقرههنننب لب ربا رضب
 مر نه سر هو اسنان ) منیع اب ضعب ىلا مهضعب رابشا اذا موقلامان لانش |
 اچ مات نا مزه دیتن زو زیننم | (ع ولنا ممغ) هیلع نمط اذا هرفعا لا لاش رد هنتیبانعع كليا

 | ازت نون هل رس تست لا دصق هد شنو زوج (نوفنآ) ردیدآ كوبا زب هدنسفرط ||
 لهوا ذا: لیلا از ونیدا همدآ نالو اردیا ناسخ اور تیاغب هنلابیعو لهاهدغترو جا (نوطالا

 امال زا فله روز بد ىد سوغإ هک زوغإلا نیدلاسخنب يلهسا نب ةشنزحو
 رند نرخ ی ی نر یار چشات اخ قبلا | ۱

 ۱ ی چیپس وب یو 2 اق قالشوزف رفة شش 021 فا

 لو در سو ار هزضهاواریکآذا ثل انلاو عبارت الا نمارضف |
 اردن داش ردهنسانعیظعتو رپکت هدننزو ل هفت( /نخفتلا) لاضفاو لضفیارتف
 + نهم ۱ ردو ی چ ګو ردها €d ءار و لوق لبع ز زونشد هیام رخ ناو ازتشلک کجا |

 ناویس نالو قاالر هدر رویم نوار نوئیدهم داو هنآ نالوایربا یرکدل وق یل ەن زکذ |
 :. ازواوزودتبسن فاز طا هلنوکس كارو خف تالار قبض یازوخ ج زض لاقي روشد

 الا باسبلا نم ازرق «یشنازرف لاق هنسانعم قلق هقشب بورا ندهنسرخآ ییهنسنرولواردصمز فو |
 کندی هزرف ینیعع هزرفا لاند قسانه رف لب سنک كره رم (نآرفالاز هزامونهربغ نع |
 ۱)زولوا شل نارفا هنسهصحم هک اب وک دیا بغک نف هنکمااذادینضل (هززفا لاسقب ردا سم هنس اتم |
 ۱ تر هم مت ةزرفت هی لع زف لوقت دهنساضع قدرآ بوسک( ی هنتسارب هدنشژو هقرفت |
 هر ۵ ل رد وش لانعم تصرفو تب ول هدننزو فرغ (ةزرذلا )زوی شید هبهعطق شارتآندمتسفو هل رسیک |

 دو هکالایف [قیّولملایاهزرفلاذعتا لاقنزونلوا قالطا :هلوبنالوا هدرباب و هددنو هتصرف .اذکو تب ون یا ۱

 دی نی کا (نراسفلارروسنید هلوپنالوا هدر و هد هب یو لب رنک اف (نرفلا) ودیدا غار |
 د که راهب انا دیم از دجنرقهاعبس زانو صاف نیمی ززاف مالکو ناسا لاش روش هلی ندا لصفو

 ۱۳ درهم هوم رهز دتجهلوا یزانالوا لج ابا کر ظیهسا یخ كنوهف رخ دزده بنز و لا |
 ۱ ران نر دوهو تنال لغلا نم دوسلا نوهورفل لس هقولخ نو لای یکرنفبلاوازولوا |
 | لنس كاغ (نازرغ) هعطافو ءلصاماذ هکبرش زر لاقبرذ دننانعم قل ږآ بت ولیسکند هنسنوپ هد هلعافم اف |
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 ناطلسلا ع اطاادا ناز بانه ازرغ لحرازرغ كان ردهنس انعم قلوادا قو عیطمنکیا نکیشو

 ens ةقاسلا تزرغ لاش رد هتساتنعم اعم قلازآ یدوس كيدقات هدننزو باک .زارغو زرعو. نایضع,دعب ||

 ناسنلوارکذ یخدوب هدنزو لاعتفا (زارتعالا ) رکذ یساکر ولو !یدرفم كازو رغزرغو زراف یهو اسهنبل قاذا |
 قعأح بولک ی اکنه یرفسو ربط هتعسرب لمدآزبو زرفیعم تک لازا لاسشب :ردهنسانعم یحصب ەر ىزا

 ردشابا هجرت نی موحرم لوعتاو انداداریسلازرنغا لاتقا نونلوارعت قلوا اکر زذا کودلمعتسم هتساتبعه ۱

 تکسفداسپطالضفا نع هل ًاسالجر نا هدهیازنوم ودعوسرماهلترابنبع ملا جا دالا تزرتغا مد سایا توخ |
 نالوا دنسانمنتیکنزوازارتغا ۍاونعنرغلا ن تکا را ادق لد اچ اف لدن دا یا شنل اهرم فزغا ی نع |
 كم وکهطروم هاه هژراغو نرافو وغند هلةقان نالکتلقهنیدوس (ترغل )دیابت پلو ذوخ ام نفع 1

 کر دیه وکر زا قیشاهنسره و ربند هنس نی دغوطنالف ىع لهاج لهاجیا تنشق ساراي وخ رجلا نوفنو سنا

 هنلقینآنالب روا هی هعصا هکر دیعجب كلزرخ هلیص كنيغ (نورفلا) اردهیاک ندکید نادنولهاج خب ندهنسفب |
 هد نرو دحز رغم ا رردراس امار مص ج اکآیٹان نادنرکد يبا چا نالی روا یشآ یریغا یی رعود ۱
 ندقلتوا یرلکدید هایم هلبتقف نرغلا)رولوا فصو بک رک ناقوص غرب وف هرن هد وا كمت وک هطروع یدوب
 نابوتنحم هدنادرفم ردب نمار كن لنغالتواهود هکر و شدا هنالواهییش هتان نفی کم قاق لوق نوع ۱ ۱

fetداولاشروشدهناکم تان ټاشسزای بوک بمد زو سک( ازرخلاب ) زدنیسم هلع ونرغص كوا ى  

 یداولاززغا لاقت ندهنسانعف قلوا ی ناب یرلکدندزرغ ناکمر هاب سکته منال زرغلاهب یاورفم

 شخلوا:سرغو لقب هلل عر خآ هلک ك نات ردیعجج لپ رفت هدننزو تبقا ا ززغاذناضافا
 تردق دي زو زخه رونلوا قالطا هتعیبط نخپدلوا.لوبج كانا ءدبشنزو هنیفس (هزیرغلا)# زوم ۋانادخ
 هشت

 نوا كلك بولبکجیدوسلوق عقل وا كلرت یسیاص تا هقندنزو لیعفت تردید ومی هدننزو

 :هلتیتعف (ززغلا) نیتبلح نيب ةبلح تکرتوابهنبلعطةنیلدواب اعا معرض عنسکو ایل لا لوهجل ها ىلع
 نت یملهیجا انا نالشنالنفنغلاقب :ندهنساسنعم كمن دیا صوصخ هنسفن بودی را بتخ | مدارا هنس

 لبالاّرغ لاسق  ندهنبسانعمقضا ون نیکنر نوا فرم کرافت تا سا ياري ک ۱
 هصتخااداهب عا لا ردهنسانعه صاصتخا ید ون ەدننزو لاعتفارا زا رنعالا) نوهعلااسعقلعاذا ییصلاو

 رد هنینانفمخلوا یاقو قو چى رانك تج اغآه لب سلکت نهم زارعالا ردب رلکذبد یتریشع نوفواالاح ر دیمشا ۱

 ةرقبلا تزفا لاقت ردهنسانعم قلواراوشد ىلج عضو ك زم سفك نباو د تشاو ءامکو شک اناهرتعشلا يز زا لات ۱

 هرلمدآلوشهدننزو نامر (نان زا غل) هانعزانتیاءادز زاخن لوفت رذدنلعسانعم لمشکچیهنشرپ یخ ان هدننزو ۱
 نارطاودالوالاوتابارقلات هزز ئ! زا: زارو مھ لاخي لولو اردنا ةچ ایا ردن . راوشموقوهندالواو ! ارق )اا دد وند | ١

 سن ةغفلبدنف چ رض شاھو وبشا بجک ن دوزطف یدلیاتافوهداروافانمن بع ن مشاه نالوا مالتا |

 ترورض ردشلیاراتتعاه ضرب یس. هیخنرهکر ید خیز شل دار لبس دن مجتهد تا ٌرعطسوهیلع جای |
 "زغال زر دید هد «ددبش رفاو ردیدآ قلموقر هدنالب دعنیونب هنضو رد لک ید كلی عانشا ییفلا نوا ۱

 هلبا لا دوخا هلقفرب یدآر لینوکس كجو كنيغ(نمعلا )ردیدآ فورعم لحررتیربربل ازعان لیسکر هناا |

 قغابق زوکدو دوغا لب ازوک و نت هبش افلا بابسبلا نمار هزغع :لابش رد هن ب انعم یمعصبویلکد جلب یک زز ردود |

 قلوا راکشآ نیعدوخا یط له كناويخبرب اد كناسدار وا بت یاس ادا لب انشا سنج تیام ۱
 تام سم حس

 ۱ ,ضرالاقاهبنذ تّزردق تراصاذا !ةزراغو زراغ ةدارج لا نولو اصور هکر کج ناقص هرز نطر وف نوا ۱

 | ردع صو درا هدف اشاط ط هللا هکم هدتنزو هرگ هزرع ةهیمطل ایا در نا نحو لاتقا نوت و

 1 بایبحو هدننزوماسطق (زارغ) ردیداوضرب هدنالکن رکن ینا دالبلوخیلیع« هدلحمم مان هرم هدننزو رب زا ۳ 9

 || ة قالا تزَرغ لاعش ردهنسانعم قملوا لرتیعاصرب هدنفلازا عاص کیا دوخاب [قلزواوص قوعوص هنسم

 1 کا هفت اسطافتصرب ندنسنح كر ترعو, ةننیانعم قدش زونید هدروآ هدسنزو دهده (نغزغلاو] ویو

 | هدننزوزنب بغل زونید هک نالوا یسع لج عضو هلیسنب لعاف مسا را ز2اس ۱
 ۱ لعافتنزاغن ت نزاغتلا) .هتردابیا هنژ دات ل )وفتردهنسانعم هردایمهدننزو ةاغاقم (ة زافلا) ندندآوضربهدند ۱

 || هیلعمرکآلوسر دج: و یدلیا دلو ت هدنآ هلا هجر ىق اش ماما هکر دهدلن رپ هدننلابآ نطتسلق هلی كغ غا
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 | تماعس نچدار ارۋ le هزایشااذابعنااو .نفحاو تیعلاب 4 رز علاق ردهنسانعم كلبا تراشا ها شاقا هللا قق |
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 | كنشوف یوطو روسنید هسنشوقوص هنوکرب و نسهروک بوسکج رطاقزب یسهندرب کردیآ قلاب لو عونرو ||
 | تنشف ندنآ لم # یوی رشاذه #ردیدآ نوتاخرب ندنس هلببق سط عو روید هنرابشیدلتشوق کر کو |

 | هدشنض هتلازا ینلشحوو مت هدكوب و باکرا هیهفحرب بودیآ ربساو ېس سلخ هلببقر هرو رم یدلبآ
 هتک نانسلوا "دارم یلئاوخ :یدسلپا داریا یموقرم مالک هدنراکدالبا رادبسا هنشزاونو طق العفو الوق |
 | هو .ثیفرلغ ضل بش عفاو ةدموسرم مالکرونلوا برا هدنییس یفیدناوا هلنافم نح العفوالوف ةدنقح
 | تایل نم اط هنعزهع لاعب ندهنسانعم كليا لودعزیعو ارد دنس امون مشق حد تنکر غلو ا نۇ تنم

 ندر د تعاسججز طسافنلئاو ن زعو ةر لاب هنعطاذا هزاع لاقب رد هنس انعم ق اس هل هزعو لادم اذا لالا ||

 جز هیف خزاوانتصملانیب جر ىهو ة زعلان هنعط لا قب رونبد هغارزمهصق نانلوارببعت هب رح هلناصعف ةع ]|
 | تاک ىلع ددي السه یژنکابوباق ندنرد كن هود نولوا هچکچوک ن دباک کر دیعمار ون هنوکراو ||

 هدر ینیدروتواهقا هلغهراو ردق هنجر لر هربدندرود بو رک هنچرف ات هقان شکوح رولو !هبیش هروناج ی رلکدیدن

 | ۇق ىلج هییر نیدسا نیتزنعردندیماساهزعورونو|قالطاهنیزخآبتو تاب ساتفلاةزعو رولوا كاله ||
 | هکر دیعساراب قطا هاب هدضنزو هنبهج (هرینع)ردب ردب لتعالججرب ن دنن هلیبقدزا فوع نب ورع ن ةع
 | كنه (ناتنعالا] ردختضومر هلب هنبهنو بغصت (ناتربنع )ردیدآ هی راجرب و ردعقاو هدلاسح ان میف نطب
 ولشات كج وکهدننزو یظعم عملا هلامااذا یشلا زیعا لاب رد هتسانعم كلا لاما هفرطرب یبهنسنرب هلی رنک

 | هخولازههملجبر لای روند هالو هجزآی تا كنب زویه ولا زمو " سآز اربغصل ی عملجز لاقت روشد همدآ
 | نياكه غيل تناک اذا دما غم لخر لاتقل زونلوا قالتسطا هسمدآ یللافص هکتهیمال زنعمو نم ليلة ىا
 زعتنناو ةع تعا لاتقن ندهنسانعم قلوا هغز الا بولیکحهفرطرب (نانعتسالاو) هدننزو لاسعتفا (زاستعالا
 ٍتانضمیا زونفموربنع ل جنر لاسقبزونبد همدآ شمار غوا هفآو هیهاد نونلاورهدشنزوریما (رتعلار یا
 | یزژاسوهتس هدانز كننون فوم یدنلوارک ذ هدنس «دامزقع( زعل )ارد هلیقرب هدننزو باک نانعلاوتب] ةيهاد

 جاینح او تحاح هلت زوعلا] ردهزوع یدرفمروسدهنسهنادمزوآ هدننزو زوح ( زوعلا )رلتدل )واتهاذ هنتلاضا |

 قج هلولصالخندج ابن اورقف یلنم هوع نم دادس# هکر یدحراشرتفو ةباح یا زوغ هیاصالاش ردهنسانعم
 ازوع یشلازوع لات هنسانعم قلوا نم وبهنسنربرولواردص هزوعو یهتنرونلوا برص هدهسن یئدازادقم
 فوتلب ربضضوصخر و رفتفااذا ار« لا شیردنم اتم قلوا جاتحوزفو دجوب لاذا از ابابلانم
 ۱ غوصم ندل وا باب هداتعموب نعي یشلا نزاع لقائبش دجت ماذاو دتشاادارمالازوع لاقب ردهنسانع» قلوا تشم

 فوزرعمرغ هداتعم هول ۳4 رد حراتش رولوا شهارخوا هنرسعو تادش یل ا هلفماعلون هنسن لواهکا ان وکرولوا

 ۱ لاتقپ رد هنانعم قلواادکو ربقف یخدوب هلب زسک ن همه (زاوعالآ ) یهتنا یدلبا صیصتت یزهزا ینغیدلوا
 | شاپا جاتح ی هنک لوا هلییپش ءاضتقا هنسنلواهکر دهنمانعم قلوا حناستح هبهنننترب و یقنفا اذا لج زازوعآ
 | لوقتو هجوح اذارهدلاهژوعالاقیردهنسانعم قلق جاشحو رقفو هيلا حانحااذایشلاهزوعا لای رواوا
 | عفتربامیعب فرشیامیا هذخا لی هل فهوبام لوسقتاک فرمشبام یا هب بهذالا ی نالغآزوعیام برعلا
 ۱ كج هشنبا هک اب وکه نس نالواراوشد لوصو بولوا جاستح کا كمدآریابز ردیمزالكج ابتحاعاسفنرا هداروا
 ۱ ینیابل نيج ات یخی ی وهروب د هس البل هنهکن الو لذت( هزوحلاور هدننزوینم(زوعلا)رولوا عفتره نادز

 ۱ میم زوع جاش یازوازوعل هنا ل انقر رار اداری نوجماعاسبناس هلکزول ادک ان کر ولواهاکو روید هیادو | 0 فا موم بم ی وتو لو مت الاش رده ی ناو
 | رازاو رحز صضوصح هنجسه نوبق هلیس اش ةرزو هه! اازو یو یرشسکه تبع (یع ربع )ردندآ لخر رت هلی

 | كلاو عف كنبغ نر ) ةهجلا نيغلا لس بصف ردهدنلزامیراکدیدییع کر ایوخ هد هیاکح
 ازرغثرالابهز رغ لاق ردهنسانعم كلهدنکن پاوئاو قمواپ وا قاس ی هنس یس هلوقم نکو هنک لینوکس
 هسرفل قلعلاش رازبد باکر هسرولوا یندعمرک اروند هب یکنژوا نالوا ندب رد زرفو هنضفاذا یتاثلا بالا نم

  هیفاهعضواذازارفلا هلجرزغ لاضب ردهنسانعم قعصبقاباهبیتنزوا ناسناوارکدو دلج نم اباکر یا ازرغ
 | ثخ یا هزرغب كيدي ددشا نولوقبو هلبا لاثما هنیهنو مارهیعب هیهنو هرمایا نالف زرغ ملا برعلا لوقتو
 با قبوشنو ثح یکسفن اد هنتعواطمواضرو تمزالم بوشباب یکی رک هنالفنعی هب كسقلا ىلع كاف |
 | یصاع ههاشدابو لاو مدآربزرغو ردراو یریعت لاراص كن هنسکنزوا كنالف هدمافموب یجدهدرج الطصا
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 هلوا نلهرمج نیعزاط نعي هدنتئیه لا نعشعخ ام او کووې هب ههقان د شو زواب یسٍد کو ولکنرید یسهدوکلوش | ̂ ۱

 رو تيد هیورنعصو هبهقاننالوا ههو هز وط هد فن نو نوبزریخ (نومطبعلا» روننید هیابق كوس و نوزؤاو |
 نحر هلی كنود "بمغارف كنافو كنبغ (زازآرفع) )زدەلدىم ندنبسییاز هل هلوا سوبطیع لبصالوقلسع |

 ندصمنفعو زدفورعمزب هکر دیم“ زوچ ملینوکس كنافو نخ لنبع(نفعلا) یدیارولوا مدورنصب کر دیا
 اهعالاذا لّوالابیماسلا نمارضع هتنوز نجراازغع لاقی ردهنسانعع كلبا هبعالم هلیسهجوز یدنکی شکر ولوا
 [«رفاعلا )روید هزوج یدو هد ترو باهه مزافعل ار هخانااذا هرب رفع بوت ندهنساتعف كمرکوح يهودو

 (ةزافعلا) هبع) اعالن یا. هچوز نفاعی تاب لان مبرد هتسانعم لیللبا بعالم هلیلها یشک دوب هدتن زو هلعاضم
 للریعت (نتعلا) هنسانعم نطقلا د هزوج روند هنسهزوفقوم ەدتنزۈ همان (تزاضل )زود هزیابو هبهبن هدننزوهراصس

 : یلعفلنوب هرزواینا .یاخسرابترج سا نهج لر او هدرخ هدرخ یساوقم هج هدرخ لینوکس كفاقو ىف

 ى رلکدیدشوکن اجزم هلقب + تک ادپ | شواز سوا رونید هنی رک ذ ك نمف شاه دننزورفهج(نقنلار روپو چ4 1

 هنسانجم مس رونید هیوغاو روند هندیهآدو تفاو هتساتنعمهبار زوند هخارمب نا به (هرقنعلا)ردنامن

 یرقنعلادجم ن ورعوزاندلیا در یتداهش هل نما یسهینک كن ءاضق ضعب هکر دبس هينک انةشکرب (نفنعلاوبا
 1 زکر (نكعلا) ردح ضو مز هدنیارت لئاو نی رکی اید و شو هشوجنز مردراث دحم نیسحولغواو

 .قعایط همز ًاکعو ضیقتاذا عبارلا بابلانم ارکع لجززازکع لاتنقت ردهنسانعم نعش ارب پولی زوب هدننزو
 جرازکعٍلاقبودبتس نمم قم اس قارزبه واک ناذا لالا باس نم ارکع هزاکع عزکع لاپ رد هسا نم
 ۳" چو ی هپ یدتها ذاهبنکع لاقت ردنتیانعم كلبا لولس هلوب یرغوط هلبتلالد هنسنو و ةزکراذا

 | هدننزو لعفت نکعتن موشنمل | لینجلا قلا سنا یاززکع ناف هبفصتال لوقتروند هب یکی وخ دب و لیخ وزي ږوغوآ
 یبوا هدتنزو لووج (زوکعلا) هز اکع ل کو تاذا لج ر انکعت لام ردهنشانعم قاپ هب هز اکع دوب

 ردیاعضو دنا لا یغایادسک شاک یا هکر ونیدهباق یکه ب دوط هدنزرطهرز ندرومدو روند هل صع لب رج

 (ریکعتنا) دونید هبهبرخ هنهب رخ نالوآهدنچواوزدوز اکیعیدرفهرونید هباصعلهبرح وا یخدول هدننزونأمر (زاکعنا

 هدننزو ذغنق ( ؛ریکعلا) جرا هيف تب ذاز کل کعلاقب ی رد هنشا نعم كمروک هن رح هغارر مواضع هدننزو لیعفت
 ولناجولتاو زد هنسانعمریکعهدرنوپ هدننزو روفصع (نومکعلاو هدننزو رم یک )روشیدهنشابیزکذ كن ا

 | نلعلا) روند هلنایت تلآ قصعصو یراو هیاه زونشید جد هزومکع نم زود نوت اخ یصمصیسهدوک

 قلوا زازعس هلتعخو, فارطضاو سالت هنسک نالوا صد رخ تیا خب هر ەنشنر و رضتخوربشاو هتسخ هلنېتعف

 ملل اوتفناو قلقلا هذيخااذا عزل بابلا نمایلع مضتخلاو صو راو رسالاو ضقیلازلع لقب دهان
 امجویا ازل نالفتاپ لاق رونید بیک تالاب و وا ندنبارطضاو شالتودرد ردتفصهدننزو فتک نلغلا)
 ارد تةج هوا یی رغآ نزاف نالوا ضراع هلی یتروب ارو تد :هنینیرغآ نراق هد تنزورونس /زولعلا) ماتبالایقلق
 هنسانعم جونومروسد هکلوا لا آیفو نونا اذکو نطبلا مجویازولعلاذخا لاش روتید هننلع نونجو

 قلق رج اع لب بک كهز نالعالا) ردعضومرب لنك مال اه) زوشد هنیاز مخ نالوا ظیلغ كناوسنو
 هدننزو رفنضخ ,نکتلعلاو) هبنیزو رطعج > (نکلعلاوز هدنزو حر ز (نکلعلا) ها اذا هزلعا لاقت ردهنسانعم
 هیدغرفصو هیذنکی را هدنتزو جربذ نهلعل) یک دنام روند همدآ نالوا معو بلصو دیدشو نیلاقىسەذوك

 هلن اه راب وت كنوود هدرامان ط2 تك یسهفن اط بارعا هکرادسا ماعط عونرو هبناتعع مچا دار دوو

 تباندنرایدیلسونب ۾ زکردیدآتانبتعونرو هوا ین وق هی زونه هکروئبد هبهقانهجوقلوشو رار دبا لکا بو بوزوغوب

 هرانوبف قیرا هلیاه (هرهلعلا )روند هتا كيج یرانات شمال وب ناز زونه هلیسهش : لعافمسا (نهلعلا) رولوا

 فرش هسک ی یا هلی مسکن يعرولکن انعو رولت ونمو ؛ییجروبد بیک یشید هد زو زەك( لا روتید

 هرب رم هجنروتوا.بوکوج یعصق یک ارز رایدزمعلا کرک سهراب رع راهسلوا یواسسنم هنر یرهدناشو
 هکر نوک لوش [ غلا وب رار دزنعلا موي نالف ل هنن ا فد اتص بش یج هلوا یک الهببس هسکرب و رول ندرب

 بوت رب هل راقابا ندنشالن نک نکیآهدهلئاعلوا هل هل وب ر ىغا نکل بوروتأ هلدصمذ یزعر باقر

 یت ن دنللم هفلظب هفت نعتحابلاکر دنا وام ذهلکنآ بو دیازوهظ قاع رندنتلآ تكخارطءاک ان لغم زا
 ۳ طش نت ناننس ربعو یهتنا رونلوا قالطا هدهنسشید كننببک نابیزمع ةروکه نا حر اش رد وبدا زج

 ۱ روشد هنسلشسلد اشوف لش وظو زويد هب هیت ت نالواهانیس ینارطورد سا ی دوخاب یسش كنهسک

 سس سس
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 )ین, یراکدب ەر لوق لسع ایا متر رو ردننو» ندنظفازعا هکر ونیدهنوناخ هفی شوری نع هلیارصقو
 مان دعسان اظ ندیاذاختا د .دوبعم ادتنا یزو نه رمقش یدیازربطاک ۱ ی هلق ناسغطغ هک یدیا

 ]توان آدجا تی سیرزوا ڭا دیو هد هجا رقوبزادقن لیمزوقط یرغوط هناتسب ندلحمان قرع تاذ ||
 | کویت ترشح هک انیدیالزدبآ عاما توص ندنآ هلکلیا لولح ناطیشاک او یدیشلیا هیمس هلبا سب ||

 یزپاملا)یدلب|قارحا یبهیوسرم رکو مده یوقرم تیب یخدلوالاسرااروم یدیلون دلانا اجا
 ]| هیقوم قربوق لوف لحروتاوا مت ىجا هکر ونشید هنجوا یفلیاوآ كمف ثا لب دمو رمصقو سین رغصم
 3 | دز بان مو بدف (رجو) هب رسک ك نبع (نازه دونم رب یرموب نالوا,هدنرلتا قاب |
 نار نا هازبدلاجر(یاشاهدننزوامب ز رب رو :هدننزوربمآ نی رعو) هدننزونودج (نوزعو)
 1 | نانو كارخ نف كنم: نازك رذدراث دست نيكبارقنصالاوباو قیلعلانّعاو ئربمظلا ىلع نبّرعاو
 لاتین کا مددنزو فت مت رد دیدآنضح کیا هدنیرخذ ن نعو (تبخن زعو) ردیدآنصحرب
 دن یدک هایش هتنکرز رخ مدآرب هدتنزو لانعتفا (اتعالاز ندا رنه نالوا کلا
 ۰ اف زتعا لاقعرد هنشمانعم یل واسو رضع بنونازپ ننغ هللا هلوقم ترواحو باسسدن اک !یتعب
 ]ميان سرم حتما لات و هتسانعم كلبا لغت توللت دشا هنر (نارعتسالا) هلا رب رع هبضن

 ۱ اپ هلل امت لاقب )داعش نم ندنیمانعم قار غوا اشرد ل غته ەن انهم كمربدلواوةیلغو

 الت بتوشکی اماوط شر ی قارمطو موقو توموا ضرمنم ةدسلا یهو ءا حب هاا اذا ل جراب رعتسا
 هلی بازوی كنيع (یزورع) رم ئا لی اف كساسعاذا.لمررارختسا لایق ودل عتسم ةننسانعم
 نیغ (مارودیمسا روزه كن لجن نب ماشصخ هلق لنیعو كم (ةرعلا)ندیدآ عضومرپ هدننب نیمرج
 وياي لففا (نعالا ]روش + هدندش نطمنعو ردیذآ هعلقرب هاد هع ذرب قابتسر هدنس هیحان ناو ناک

 )ویر افلا لاق یکی ا دلوا لنعتسههدنبربیکربک ار ددوصقم لعق لصاهکروئلوا لایسعتسا هدنسانعمرب نع
 نالوا تما فوضوم ییناتزد قد هسانعم هدیدش ( هزورعلار الیلذ زب علا یا لذالااهنم زعالا رج رها یلاسعت هلوق

 کردند هدنزور بز (ررع ب رغ) ةروطم یاهزو نعم طرا لاقي نوتیدهزب شام روت لوه دب دش یا ةزو زعم نطرا لا
 إدفع كك اردنا رلکت لا دلمه ءاژدادفب ءا كز د يقاوم نآرقلا بن رغ اعم سلا ربع نیدجیدنلوارکذ
 نود قرر نک کاپ دا خبل ألات نو هدبابو لب مجب شرامالک كسان نوجشا تراسبثا نساعد م یراضهب عح
 ۱ )زدیدآهیح ان هدنماضقلصومهلپرمسکكنیع (ی رعرفج) نیما فوزا لک حونړا وز عوراپدکود
 فدض 6 و ادوار رج شاخ فا تیهتنا یخ هوا درج اناما: لار تک ییا هک دننزو هنیعس
 تفصختردی زاقنم فنا هثو ر ر دیس هوب كنآ شارفو ردیشوق لهشوط دارم ردعفاو هدنتبب
 9۵ زو نالوجب هلی هج ناش (نرانعلا )ولو ا كعد هاب دارم هکر دیو زم هد منایا هم هرگز ولنم
 هم ضمادات بابلا نه انارشع لجنزلازشع لاققدهنساتسنعح تلم زوب لر زدی یکی بجز نە

 ای طرف شیما نوشعلا) اکوتاذا هاصع ىلعزشم لاتب رد هنسانعم قعایطهیاصعو لحبا عوطقلا
 | دندشو زواب لوتفیع هنساتعم هلصضرازویشد هر هدانا رورودج هلباواو دیدشن ۱

 | هد دارت هکر وتشد هتا قوحیو زود هسضراولتنوشخو رولواراوشد یولس کرو شد هلوپتشردولناوشخو
 یو تام نلف كنوت و زد هنتساسنعم قل وا ظباغ مسج هل وکس كنبشو ف كنيخ(نشعلا) زدنا نالوا
 | یولشد ه هود هثطا بلخ هد زو رفنطف (نزونعلا ]ردلکد عوعس لاسعفا فرضة ندن "ارد رۈي?

 | لاق زد هنسانعم كما جن هل تن اوکس ناز دیه داضو یف كنيع نضعلا رد ذوخ اسم ندروب نم ز شع
 | اكا ماذا فلا ربع ل اقر هثسانعم كيج ةن دغو هعنماذا ناسا بابلا نم ازضع هزمضع

 | درک لدو لیفت طفل هدنناذورردل وج هدندن ن وت رضب نککر ایدلبا لفن هم روب غلوب ندنوبفوک هجرک
 | لو هندشیا نص ٢٤ش لام رود هتش نالوا دیدش افلطمو روشید هنالسرا هدبیزو نساه ریصعآ

 . | تفآ و ةیهاد یتندنکو نیلاف ی رلککهکحو ردیوسیایه رسما ) لیگ یازمضع جبر لادق نوند هاو

 نود هن نوتا رود وب نالوا هما ونوس د هبیزاق هج وقاد مل دن هرمجن تشز لوق لع روند هبیراق هچوق نالوا

 | زوم كك ونید قانون یربالوشو رون.د هبیرافهحجوق دزى ۇن هرصق ههنا اذکو ۱

 ۱ هشتاد کک دوخا هننالوا هللا مجظعو ول رک لوق نلع هاوا علیا ۱
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 لاو افت دوو هاو الفا هبا نان عالا) نا لججراا رطرع ابرج هنیشانهم قوا |
 ندع 1هزاعلاو) هلن یک كراترع (هنهلاوزعلاو دزبلا نما اتعب :داکیالجررفنرعا لاسقب زد هنسانچم لوا |
 ۱ ناضاذاقاثلاتان .ا! نخ هزاز عود عو ا رع لحزا نع لاق زد ةنسانعم قاواردیلاعو تب صو زب زط مدار ایت

 زىل و هتسنو و ذلذدعب یوفاذا نالفارع- لاا ەنىلسنانەم قلوا تردق یذو یوقنکیالیلذ هتک واز زع
 داکیالف فاذا شل ةرع لاشرونلوا یغت : قوا ؛بناسیک هکر دلنعتبه هنسانعم قوا ردانو لیلق منم وب

 لاساذا املا نع لافب ردرعشم لغت هرژزوآ لی کر دلمتسم منشا شما كلیا نالیسهنسنراسبوونصو دچ و ||

 يک م لوف رال عتب دبات E هلس «دایز ثكمدا رهن دزي وا مقام لاساذا هحرملاتزعلابقی و |

 اما لوقف نیا لخبولا نوا یتنهنمو تشاو نح یا عبازاو اشا بالا نم فی لو لی مال فتا |
 یلد نیستفر وه ین نرکیآ نابیلا نخ غمو نابع مت اکس شی تلقا لع هغو نطیس اهل ئا | 7

 ننه بالا نما ع هیلع تززعلوقت و دهنمانع» قلو اجا رو ناز رغ هل تهج مرکو یدک چ وک تا ا
 ةزاعلاق هیلغاذ|لوالا بالا ن اغ هغ لاف نو ةتسانعم قل وا تلا دنع دنع زانم هدنتمچ هزاسعبو تھک ئا 1

 ههو اشو كىلغاتائ ا4 نالوا داف لاغمالا قبو چ اجال قن هیلغیا تاليا ن دمناغاذا 4ت2 اق (

 ارادت هب لماع هلتعالمو | زا دهاک هتک لا: ن مطا یک جھل نا ت ہوا تم ابو دیا هبلغاکش مد لوا نیا نلف
 دولوانیناوه دلو هی کلاه ارز لینک ناخن درنصأحرم ا هک ملک نه همروبنم لشکر یذ خاش
 زب ع ناف امالا نو یاب تا نما هتلی نفتی اذ نی مغ بزرعونساضعع تیل
 هدنعقوم ةلاحتالر د ۳ ادخار دزونکلآ یی لا هاو لا وز رغم قا

 واصاذا لخبر از عن لاسم رد هنس انعف قلو | عفن ارش ورب نع ند هرکط یی بلمترع مدار تز
 تلص قصععقاك هد وکو ازقرغتی راضانا هقانلا تزرعن ناز دن بانو رایت نا

 اون هتسانهام قاق ززعیمدآزب اب سکه مزار الار تلو یتشا ادا هج زرعت لا د هنا انعم لو نشو

 || هاش لع كراضااعتزا زغال ۇق راکت و ۱
 نالوادندشو تان لغ ارنطو ازوزنچ تن اکاذا دفانلات ؛زصا لقب ردهتسانجمقلو ایل هر اطهقانو یلیعرظ 1

 هاا القم ال اقيز ب هتسانعم كلبا تحاةمدار روا و د زعلان غفوادا لج راانعال اردنا

 ۱ | عرض ظعو املجب تات ناتسا اذاة اسلاتّرعال اه رو :هنسانجم تام ویب.یزافُم بو زولاب یک 0 ۲ ۴

 یو هدننزو لیغفت یز عنلا) هډ ضو ی ااه لجو نبا اه رقبا ترا لاق چ وچ هنس یصممرججب
 | اند ذشوانت وه ئالا هانز تنه عف ناعت هلوق نو حراشلا لاق ر هل اهن لا روهنس انھن دا رج

 نذر دصح هرس ہک كني( ةنرعل)اهدبلاذآ ضرالا نموضوالارطل ازز لاقی رد هنسانغم كمزد شك اب ییدوو
 باس یکوردانو روند مدار اوکر رو فی شه دتنزو ما ربرع)ا) هدنرلا بنعم عیچرواوا خا باو ۍدنلواز

 | داکیاللیلق یان نط *یش لاب یک جو هود هریک راک زارع نچ ویچ رخ
 بعلكتت ۱ نرد کا اهدار كلم یا رب رعوه لاعب رو بلوا قالطا هها پښ دا رب عید

 ىج رونند هب هقان نالواراتطیرلکیلد كنب را هم هد دنن نو زونص (نوترعلاز یکم ود رمصیقیدیا
 زا ار او )هد زوداوعف ورا زورعلاز هقیس اولاک لیلح ال افمیضلا ةفانلا ىا ج وتقلل اك نو علاج لاب تپ هات واكتر

 ازوزعا ناک اذا كوالا: تالا نم ازا ع وا زو زج ةقابنلا ترع-لاننقن رد منسانعم قل وإ نو رەق هدینن زو باک | ۱
 [ةزاعلا) | زونزعتفاک ذا لهاا باسبلا نم ةز !نع هقانلا نزرع لای زد هنسانعيزوزع هد دزو هيارک (ةز ازعلا) ۱

 خلا هد هداج و هثحاسو هزعلا ین هضراماداه"زاع لام یز د هنس ات بنعم كتا مدح ایم هات تزرع هیننزو عاف |
 عع «رع رک لا نار دا هنشاتعم هزاعم هدبنزو او هلراز ( هنر هل از باطخ | ینهیلغاذآ !هزاغ لاقت ردهنساسنعءقلوا ۱

 ]| لاس ردعو اطم ندهرهرعهدستزو لو /ز زعز تلا راپ هبات گرو بویلرازآ مس یک ساخت

 ارالتش هیاکحرازآو رجز صوصخ هی کنده دق دف( زعزع چ ۴ از چ زیار اف ریغل | نزع
 | باصس منازل ناهار یدیلو امت د لکا لیجن تنم رو وند هتنب روا نالوا شید نوه آملی صتخ تا علا
 برفع یعاربط زدهدلب زبهدش رق بلجو زددآ عضومرپ هدنع ءنار قوبدا نجم بلص زا دونید زیپ هدنشزو

 نس لاقب روتشد هلهتنن قازوقو طب لبس هدش کیازو عف كنیع(ءارعلازرولوا اله تعاسردپایکآ آهدزوآ
 | ىن( یم مدینش يا ضرب زارعموه لاسقن هموار و هی هنس دلدش ك ۱/زازسلا نابئ ءارعا ح
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 اب هاذا زا لاستی رویت نجتقاق جاف ازجباع هدح 7 االف زا لا ام ردوتسابع+ ىا وب نجاع نحاعاا
 ۳ + یک وناوا قالطهداع قراخ نالوارداض ندتتارضچ مالا هلع ماطظع ءایبنا هدننزو هنر :ریهلار 1

 2 یاضتقهاکر دحزایش رونلوا قالطا هشوق ساجرب و هنبنانعم ماسسروناو قاللطاهرقواهیئوک |

 رگ دسر

TTم ت س ا ج ت ا ا جن ص تا ا اه قع ع ج ل ادصا مرج ن  

 سست کهدنرخآر از دیارامظا نوما قلت زاغ هدکد دلی تودا پس راکناو یر کنم
 ك جو ین لاج هلا تاش )ند لجر زان دلب زه ن نالو نبه دتنزو هفرغ یز نادر دندان مالعاهبشتزو

 أ وترا هززوا ناپ كلوصمیچچ نکآر دعوا قالطازسعتانب هروب زم
 1 زورا نماز :یهسناردبتلیا طرلت فلومسپ نیدیلوا ناب هدنس مدام کر دق هلو | شوق
 ۱ جن لو نینجا ءال یأبالقا رفیع لجر لافن زدقج هلو نع هکروتلو|قالطا هب ینکنآ بلوا
 ید دوم لوا لوب تبان قار ناو جو لوید کلم دارم هک هلوا شفلوا جانی هلو
 ته ES ربع بعد تیره ناجعالار. ةلتسلانهیلع لا ینلاومم زوجلهنا لاش

 اب د ولطم ن الفرا رغو زونلوا قالطاهئب راکوک انا ام رخ له ازاعا رویپید هنسو
 درس بین هدر جبد یدلیاربصو تنجو لذ باکره دننه یلرصحتو بلط
 ايو اچ ن رغد وند (نزاوهعع | ردولتنمو لذدیکاد لمازابیععااریز ارز هنسانعمريصلاوهقشملاو
 mi هنسانعم قب رط رونلوا قالطا هلوپ هد تنزو ېباړجج  (نا لاری رلتعاٍچ رکب.ن
 :بهذاذا نالفزج اع لایق ا نادم نس انعم كور هرزوآ هجو ماست ندندرآ مدآرب هد بنزو
 سمیعی نه دمی :لاتیپ رولبکج هنسانعق هښاسم ند هبلاخم

| 

| 

1 
۱ 

| 
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 نه +نالوا ادب ندواک زود هدقلموقخد بنز روفصع (زور علا ا کرآذا ربع |

 ۱ ep وانت وا ربسک< كالو فو یریمکلنیع (:رلبعلا رد رام ییج رولوهدنلکش |

 نوش رف سوم ییازنسه هاب هاب رسک ك نیه هاچ و ةديدشیا راج ةیقاو راغ لجو راع سر |
 ناو هدرخب كن ابن یرراک دید بیم لمف كارو كنج نرعلار درا یی كنظفل هزلجمو ردبدا |
 | ادص زمو زدشلو هر هس چ نیغ نالوا باو صر رغم نک رلیدلبارکد همسر وی تغل لھا هچرکر دیدآ چٹ |
 لكنيع حر نر یار دعا اذا عبارلا با لإ نمار یشلازرعلاش هنیمانعم نزلتیا بوننکی هنر رولوا |
 بل 1۱1 PRENS درفچ بوک ج ا دن اروزو نع ی هبنسارب هل وکسنارو یف |
 | ظبلغهنسنو و هتعو مالاذا انالفزرعلاقب ردهنضانعم ان قو مند[ روا عج ها منابع اف نالا |
 || بول جو بهتر نوا ثروت هوم همیآریوظاغو دین اذا :یشلازرعلاغب رد هنسسانعم قلوا دتشمو |
 ]| ىلع ضبفاذا نالفلزرع لاسقب ردهنساسنعم تلمروتنلوکن ارا دعمر بویمروتریوکی عوج قر هقبص نتراقمرب
 || یشلازرعلاقیردبنساعم هثتروپبوشب وب و هلک لول انلاین پنج هک ۱

| 
 || تو رو کانال زوهنښانهم كل زە چنو لبعفت نی زعتر بلصو دتشااذا ؛یشلا یشلازرعنیما لاق |

 و هنوکهیاکو ضي ردت بوبلبا توس PIRET یه هل دوچا |
 || زر لار دهتمانعم نمرو بولت زوبو ضی یعتلاکل لاق یا طلا وا ةنموص طلا ق هزز لابقیر»هیسانعم |
 لاشرد هنسانعم قلوا ضیقنم هدرانزب هدښزو هلعابفم (ةزراعلاور | هدننزو لعافتنراتععلار ضبعنا اذا |

 || لاقپوهناعاذا هزراع لاشردهن انهم هبضافمو هاو هبلاخو هدناعم هزراعمو صبعنا ادازاعو ؛ینلازرایعن |

 1 | روند هرلذنسک ندماتسیغو لصف سلا اغا .هدنبزو عاطف نالا هدفا اذاةزرعا لاشندهنسانعم كلبا ۱

 1 کل رسد هدننزو هجرخد (هارطرعلا نس ات اس حل فید ی يرفع |

 و اختل وتو دلا لماذا طغت ارجاع لاقیرد منع كسب تجار مو لبم هنفر طدقعغو هقن
 | اب مجزا لا مهو بص ندا و مولا مزه ءا ble ءابنالا نو زجاعبيا نی زچ اما تابا

 تر ت وعت ر لنوم كَ هنندرآ لراوط دزو 3 / نو رب عهنانیت اظو اظوا تیفباسم نیدنامموا

| 

| 
۱ 
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 چی ننہاا دادب نلاز نعد لاترد هسا نا یز لاچ وک بنز هدتنزو لعفت (ز عتا) نومناا دا

 e تب الص بونلتدش هنسفربوآ بعصتسا اذا هنلزرعتسا لایه ردهنبیانعمز رعت زا !رعتشبال از

| 
 | هاستو,دساف,ییهنسنرب رنک هرم (زارعالا) هییضاغاذاه هزراغ لا و, .دنلاخاذا هزرام لام وهییاجاذآ هزراع |

awe ê eae: ma a 

 قلوا
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 ۱ ۳ لا تم ی عن نده ازای قف نعد سەرى كتو ناخوا روج تراسصاڌاةآ اما تر چ لاق
 یار و دطاذارمالا نع هر لاق زاودنساتعم قموقْلا هبارخأت ندهنسنر یدآرب و اهتعتتمظعاذا لب

 : (درهلا) زاذنفالا منو لالا هتسناذ انا ر لاق ده انعم كع د ردهدنام ورفو و زحباع نعد كلبا تستر |

 زوار هاا تر لاتشردهتشانسم قلوا ل جف كوب نولاخ «درانوب هلی ك تع نجلا بچت |
 نق نراك رۇن دهن طی نمت ناوشنهنصاس هدننزوسیس ةرصلا) اهن رب مظعاذا عب ارا بابل زم ||

 ز وصل [) ( زد هلت دش ق الطاء: رتععاتطدن و وونید فاز هنسب فط كلاجرو ردع نیعروند هتسفوکو

 فقص وتو :نوضفاد]و ادا ندرومارتک ادوخاب نوغکتدلرخ ۲نر رون,د هی راق هجوق هحوق هدتنزو نولاض |
 شات زا رهراثفوا رک زوخلا درب زدنزاسع ندنوکی دنا وارق موسح هادسان نان( زوعهلآ ماتا رد ضال

 درو ۳ هدننزولخد زجر دز dy کر دلداضرد تص ۱ روزا ورکرددراو یو طخ منا هرز هو

 ۱ ۲طق ۷ ەزۋ نخ زد لا ٩ هدنتنزو رده در مۇم هدتنزو رماخردرمآ ۲ذ زو رق
 یبشارذخزاتدهزات دون قلو ا هبعسآ فا یرلقداو اهدآتش لصف رخ هکر حر اشرد عطا | ءوکع دون
 رونی 3 فال #دواو عیدی رم ززواعهفو و ید نندو جو

 ارس قرشا ۹ a4 طلا" ی نیما ۲ تم« او تموم

 ینا زوللا ۱۳ ندا عوج رم وتلا ۱۳۰ نافلف مد سرلا ناكر زانی ۳۹ ۱

 مر و .یلخنآ خوا ۲۷ قاوە طا وق اعاده ۱٩ لرتکرت ن سا ۶ ته ا
 غا ۳۳ قالتا فا لع نسا یا ۲ ۲: قاز زقاق الا هل ترا« ۱4 اسا
 ۱ ناو ىق هآرلاعرذا ۶ تفآ عج دهان ۲۰ ۲ نلیغآ تنتوکن مپ نماد جن
 ۱۳۳۱ را4 درۇق ردم دل ووقت ان شذلا ۹ نه "دل ۳ تارا کل وا قایق

 قور مر ۳۵ نکزاتیارصضق کک زا ۳ كرد شدوا ۳۳۳ یر د لاد خا یاس چم لازا
 موها ۷٩ خات ناص ن ع اتسلا ۳۷ یکی هپ هی r تفت ورق

 رضا Et یشکر تی ge سهل" + ERR ی ف اس

 قرصا عه داتناو# هنر د رفع رز اغ یب رد هدر تخل دوخ اغ د هزوصعروخ ۵ هب یزاق
 1 نیما بیط وکربتعب بیل نم تیم 24 :دهجلاداضل عوض ۷ یشاط ی هننصل 6

 ۵:۳ نیلا 4۳ رووا رت ندزان ابن فرا رد طور 6۱ یب رظلا هن
 ننزفلا هد ءاغلا# ر وند رق ۰ دود تنی غوا راهجع-شحؤولاةناع ۵2 ةتفاعلا ۵۳ حافلا

 كشوحو هرتردلا 04 وناوازرتعن نوب دیک که هجبو عد بقا 0۸ فاقل 9 شوک شفا ۷

 ی هبتکلا ٩۳ فاکلا #3 یتا مو یرکد تا ةن ی دیعلا ۴ توقا ٩۱۳ یوکی تب هل |
 نونیدهتسولشائو دن تزوع خە را 1 ملاذ كلا" «o زد ضخ اند الف و ةمکلا 14٤ یالآورکتع ۱

 :دفعم نالو هدنغملاب ق ىمي فیسلاضیق قزل ۸4 رفزا كتشف ىع لسلا 1۸ ولد هرفاشا ۷

 يع را ۷۲"نونلا اشاط یراق دتروتوا راجن یب ردقلا طاش ۷٩ هاشداب نعد كالا ۰۷۰ روند هوو |
 ةبالو ۷٩ واولا قات لق یب یفیتلا لضف ۷٩ ۍباغاام رخ نمی هلت ۷6 هودیشیدنعب هان ۷۳ش |

 لنیهرو شد هنن دلورخآ بسیار هل شک نبع( ةرعلا) لا خاصا قن یعهب ۷۷ ءاتیلا * قاراتا ىب
 لاتقا رو تټد هزوع لق لوسە دتازو ء ءازچب أ مارعلا )ذلو رخ ئا هنا ةرصعوه لاقت ردتفل ةد هلم |

 .رو شد هنشوق لکشوط نالوا هة نر وقو اروند هنن قیلدوق كشک بو علا هیطعلا یا ارس ۱
 هتشّوق لتهشوط نالوا "دیدشو تنهم یس ہرا د كنس هب و" ارۇشد هنشاوق نلصشوط نالوا یک ا: قا ەدنغر قو

 ةزاجالاو) هدننزو هباتک (هزاسلا)ز نوتدمرکس نالوا دن بول رابط ین ارزو تاک ناھا روس |

 اح رعاربز نوجما كمروتسوکه لو زدنا دنن هنرلبرغض ترطناوتسف هکدونید اهب هغ و لوشن ههرولنک ته |
 ۱ (زاممور نومکبدلبتالددتماسحیو تمادض كنق ردلوشم جا نروع 'نالزا هلو نا یر عهای

 كره اتصالا ) هنساهم ام ةباد رو ترد هفمر ناز یک سهم نالواهدنس هسک( كن راقمز ننمس# شوق ۱

 | یارو ةرافاذا قلا هزضعا لاق ودیاز لاک اب وکی عدآلواکر دهنسانكلبا ثوف یغدآرب هنر کک
 تتن
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 یربضلا) هراجاذا هژاضلابقب ET افحو روحو هصمن ادا ارض رض هفحهزاضلاش ردهسنانعم |

 عالت) یلاعت هلوق هنمو ۍدنلوارکذ هکه تن رد زوم ټه ړک ئ کی رضازد هن انعم هضقاتهلبارنصقو یرتنکلداض
 یتسهلکی زد کر دشا نایهرزوا هجووبهدنحرشصا وغلا رد باس هش کر د مجزتمفصقان یا (یریضتعصقاذآر
 فوخجا یدلوال دم هیر سکی لهعلداض همش ترواج ها هلیعط كناقهکه نسانعمهصقان ردتفصهدسشنزو لعف
 E قرهلواتفص هدر مالک کیدلاق یدبآ روند یزوضنامهیدناوا ند زوض رکا ردذوخ ًامند" ریضنالواینأب

 دیشاحو ةزمهلاب یرتض ۍرقو یکی رک ذ و یرعشردنداعسا ین وب منزو زدقوب هلکه دزو یلعف هلب یسک اف
 لقتیدورو ردهب رسک ك نافەك هدننزویحو ندنافصقراسردیل وق هوس موق ره لوق هزوکهناسیب كه دعس

 هدحو لک اتیا یضیکل ج ر لا و رضب نعداهمف كع یا یکی ةیشهلاسقب رایدلیا لینع با یصکو یکیحو
 قاط لوكس ناو یرسکتناط (ربظلآ) اهلا ءاطلا ل سس تصف "یلانعتهوعب جت هدحولزبو
 زب طلاق رد هنا تنعم كاا عاج هدشزوصفق نطلاژ روسدهبهود كکرا لیکروا ییاورونید هننکررب

 لنز نیربنطلا) ۰ العازا زىلا نەنسى هر دلوطاّمل طمو اه ءهاجاذا ل والا بالا نما ربطة لا

 ماتم تفا سپ زد هک نالعاجج لینوکس كن هل ٥ ئاحو یتخف كناط( سطل |) رو شید ةنج رفناوسن هدننزو
 و بذ لایا شعب ءاج لاق بروند هزوسنالب هلنوکسم کت هبجمیاضو ی رنک تناط(تطآنلوا
 هلن رسک كناط /زارطلا) هاه یا هزرطنسحاامل امی زدهنسادنعم تاهو لکش هلن وکس كنارو یخ تا
 دشلاننفم تولا نادسرعم یسراف زارت رردناندشاق هکر وند هنغابق كب و هنسبتنآ لاوهنفجتسثلسابلو بوت

 یا مضضولاوهونالفزارطیف بوتلا اذهلع لاقت د روسد ههاکتسدو ةاخراکنانلوا ج هرخاف بازار طو

 تو هاش ةصاخو هطعیالاذزارط یلعوه. لاق نردهسانعم بولساو طحو هديل ا تاشلا هو جس

 هو های ضفآ كناطردزدآهدلبرب هدن زق باج ساو رددا آ هلع رره دنر رهش ناهفصاو ورمو روید" هبهماجناسلوا

 لغت زر طا ) اکا اذا ب وفا نر ط لاسعی رد هنسمانعم قالب ازارطهبهماجهدننزو لیعفت (نیرطتلا) ردهدرابز
 ق رظ ق زف وزار هلی رنسکكلاط (ناد زارطلا) ذرطتف بوقلازرط لاق ردعواسطم ندزپ رطن هدتنزو

 كره فیفا بیو تش هنلح نکبآ نمسقشقابهنسنر لب نر طلا )رد رعمیسراننادوزاترونیدهفالغو

 کلوا ولب وخ لزوکن کیآیوخدب هکر و ن دعب لکشناذا عیار بابلا نمازرط شل ازرط لاب رد هنسمانعم
 شسْفناماد تودنا ماعاز فلک ةن ونھ ن الو هءاسا دعت هفلخ نسحادالج زازرطلاش ردهنسانعم

 تابع یف ك اط( نعطلا ارخاف الا سلب إف قنًاناذا سل! یف لجرازرط لقب ردهنماضعمقلوارکرخافو
 لای ر دل هتم هنمانعم كلبا جاج و همفداذا ثلاثلا بابل نم ازعط ءزعطلاقی رد هنس انعم ك مروبقاق هلن وکس
 هنر لاقب رد هتسنانعم كلبا دز رهو لره دغې م كنونو غ كن زىطلا) اهعناجاذاة ارملازعط

 ۲ هیسک ندا هر هو لزهیساناماد هدننزودآ دش( انطلا) زدیدآ قلاب عون طو هيرا ذال والا با بلا نمازبط

 هلق كونو كغ (ةزطلا) ردیدآ هیرفرب هدنننزو هرمز اط): ساناا رتعمب ناکا ذازآ نط لج ر لاقب روئد
 تییحو مقود :هلبرالوالادا الو فیفخ تاویل تمزح ددر راتو مانو ن دخ ید جک کروشیذ هزاهسک لّوش

 زا و طلا) مهيلع مهسنناهنیهمهیف ربنخال یا ةى طه لا ةي ولە وا راک هزرهو ربخ ین ةن وکه ره هل رللوا

 لهما نیمل لس رصف یادت هنو عب نت یکی غرب موق قشموب روند هش نالوا "سل انيل هد زودا دش
 زد نل شد هکهدننشنزو فنك( هل او) «دننزو سذن نعلاو) لوكس كيج و الث تاکرح كنیع نعلا)
 ردزاا یعججزولوا ثومو ردرکذ موب و یکی سی رنصكنه :ادهنسانعف «شلارخومروشید هثس و رک کان هنسنر

 هل صتفو یرمسکه لرلیجو یتضفلرایم( زعل اور( نغم او) هدننزو برم( نم ) هرخ و میارهعبل ار بکر لاق
 ارزو داغ لاش ردقلوا هدنامرد دارم هکردهتشانعما فعض هدن 7:زودومقزوعل از هناصف (نآرعلآو)

 ضبقمزو بده تغلب كلف زتو ردشتن !یافعضاذا عبارلاوینالابابلانم ازوجو انارو ةزعموازجمو
 رد ٹاس وصت زنا هانم یکب او حزاش ۳0 4 ادهكو دن دآتلعر و هنسانع«فیتسلا

 اعم بولوا عونضوم هتسانعم رخ ۳ دامو هزوکه ثناشب هدا صا كنم رکن یار دهنسانعمكلبا قشر و

 وتو PPE نایلواقرذق هبهنسسفرپ(نچاعلا) ردبعشنم ندنآهلسانم رب هاش

 زوم ترجو ةأرلا نر لاف زدهنیسانعم قلو اراب ينعدزوچ نوت اخ هدننزو دوعق(زوچلا) ردندرداون

 زدهنساضعم قلوازو چ یراق دوب هدننزو لیسعفت ( رتلا) ازور تراصاذا سما او لوالابابلانم
— 

 لاقب



 N ج ود سس سس سس

 هناعتسا هلبف رح داض هلکمر و قیا ضم هنسیدنکه دمکن مالک رخ کروند همدآ لوش دوخاب هبلواردتقم هغمریآ ||
 . تقنلا ینلاقدشلا قیضلا یا نضا لحر لات لوازم هدیایلکن هک دمنا هفاضا نفرح داض هد هلکره یتعپ
 هيلع قبضي نوا ةقلخ ةبكتج نيب جرف نا مطمل مطتسی ل ملکناذایذلاوا مالک نیم اف ییفسلاو لعلا هسارضا
 روئید هنچرف تروعنالوا مک قصعصو راطّرضاو ع اطقلاکناّنضلا رهوداضاابنیمتسی ی ح اکا ع ||

 هسکرب : هلنبتعقف نزضلا )روید همدا نیغراط ید اون هدننزو ضم( زضملا) قیض دیدشيانضا بکرا لاس

 لبیک ن هزه ناز تالا ضا ناکا ذا عبارلا باتبلا نم اذزض لجزلا رض لاف زد هتسانعم قلو ارضا
 كسماو لح نعد قابضیا ییطعیام "لع نالفّرضا لوقترد هنسانغم قموق هد قياس ضم یر هلکایماو لع

 كد نعضلا) مزااذاماجللا لع سرلا رضا لاسقب هوا ان عت لام وک تک هک دهیم كفبج نکی مس تاو
 هاطواذا ثلاثلا نابملا نرم ازعض هزعض لات ردهنسانعم كاغکچ بوصب هتذش ییهنیینر لینوکس + كنيعو ىف

 هروناج یجفرب PERRET روند هنالسوا هل وک تاچ نیغو یرسکك داض (نغضلا) ادندشاتطو |[
 کاروز لوقىلع قمردنول تونا قمول یهتسنو هر هود هلنوکس كنافو حف لداض (نفضلا ) یک نالبقروسنید

 كمرويقأق هب هتواو كلذ ههارکم عدواهملاذا لوالا بالا نم ازغضرغبلا هرفض لاترد هسا غم قمردنوب
 كرکسو اپعماجاذا ها ل لا قیر دلمهتس هن نانعم كلی اعاججو .هعفداذا نفض لاق رد هتسانعم ||

 ناربچ ردهنسانعمقوعل قو بواذارفض لا .ردهتسانعم قمارحعو ادعاذا لحرلازعص لاق ردهنسانعم

 كنآو هلحیرب واهدي هبمضاذاهرفض لاسقب :زدهنسنانعم قمروا هلغانادوخاب هلبالاو رمقاذرفض لا نکن رطاشو

 كمدآ نای وب وا هدنزوزپ ره فضلا هغ ق مالل إلخ دااذا سرفلارفص لاقي ردهنشانعم قوا هنیزغآ
 روید هب ن هم لوس هدننزو :هننغسم (ةرقضلا) هطبطع یا هرفض تعم“ قح نالفمت لوقترونټد هنسبلشوم

 (ذ زافضلا) ااهراکهنتلالذا هزفطضا لاش ردهنسانعم غو نمساتسا یهننئو هدننزو لاصتفا(زا فطضالآ |

 هرو د کروند هنب روغلبهب رالوش هلن بتف نفضلارمآ نیاز افضلجر لا رونید هب ینوق هدننزو دادش

 یکی رلکد لب ارضاح ب توکود نو با قلغ هرات ردنوخ مند قالطاز افضه ب یعضوقرردبافلع ۱

 هزکط لام رد هنسانعم قمت كب یهنسفرب هلاّلا هنزوزکر نکضعل) ردیارضاحینعلمو روز 4 هلاقمیخد م ا

 تالا نمازمص لج لازمة لاب زوم نام نلیمآشوما هدننزودرم نیل از ادیدش هزمعادا لّوالابابلا نمارکض

 رعلامضلاقی ر دل تنم هننعمقمروط بوتوط بویچ هدنزغآی شوکه ودو ماکت تکساذایاثاو لالا
 ن لو زهر تا نمایی كلبا ماجشاو دينو تر اظنام ادا هنلام كمدارو "زی لو هبفق هلرح كسمااذا

 عشا ذا هلام ىلع زم لاقیر دلبعتسم هنسانعم كيما تلاسماو خم هنلام یدنکمدآرو همزلوهیلع دجاذا كام ىلع

 E هو رونلوا قالطا هظیلغ ناکنرضو اه عتاد اة علل ازم لاتر د هنسانغم قو یهو .ةيلع

 نماضلا) هلباهزد هزنضیدرفم ةبلوا یراروم احالصا بولوا ك و لزقیراشاط هکر ونید هغاطدفنم لوشو
 كيو لرقیراش اطودرُفنن یک ضزومضوزونیدهمذآتکا سو شوماخردفصو ندا وا یانعم هدننزوروبض (نوعضل او

 نالواردبا | بییعت یسان اما دزمانضو روند هنالسزاو ردهزوع*یدومرونید هغاط نایلوا یژاروماحالصا بولوا

 یرباهلیحتف كتهد دشم مو یرمسکو یم كدا نسل ) سان بایعیازماضلجر لاعیرونید :همدآرکفرح
 هدننزوطب الع نراعضل او هدننزو جرز(زرعصلا)رونید هنآ غیا هپ هود ږوغوز دنموتتوزونید هپ هودو همدآناماریدو
 هبءودروغوب ها ظیلف ول هدوکی رموب ارام و روند هی ذقن نایلوا یدو :بولوا هجوق لوق له هیهقان هجوق
 .هجرحداتزر هل [)رونیدهضرادیدشولت الصورونید هنالسرا هدننزورفعحیز رها رظلغ یازراج یل خي لاقیرونید
 تشرد لوشرولوا مانهزرضو طظلغاذاربفلاوا لب هیلعزرضلاقب یی موجب تشزد ناکمرب هدننزو
 ةأ ها لاقیروسد 3 نالوا.هشا هظاغو هلو | نل دیک هك هذنآندنفلپ لنص هکرونید هب هبنقلشاطهراق ظیلغو
 ازهض ول اهضلاقیرد دنس انعم كمکج ذلت دشنهتسنو هلتوکس کناهو یتغلداض(رهطنا)ذظیلغیاهزرعض
 كنیرشید یهنشنرب هادو اهصماجاذاةأرل ازهنلاتیردهنمانعم كليا اج واد دش اطوماطواذاثلاثلا بابل ا نم
 4نوایرب هدزغآ ییدنشنو هدننزوزوج منوضلا) هیفم "دفع هنضعاذ اب ادلا هینرهضلاش ردهنسانعم قمرنصا هلیجوا

 نالقهدرغآ هدرعآ كك اوسمزوضو هغى اسهکالاذا ازوص زوضو هراز بصلاعب ردهنساتنعم لمیج لر هل هوک

 هنمام (هزاوضلا) هصفناذآ ازوض.هقح هزابضلامبردهنسانغم كريو صقان نتحكمدارو روده زاهدرخ

 صقن كلبا نوک كتاب تب تا [ىضلا) ونې هنن زلەدرخنالقەد فک اوسب وب هدو
 هو
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 ۱ اهجوزعلت لاقب زد هنسساسنعم قلزو زکب « هدتنزو لعفت(رینتلار منها رکآ دشت فن لوالا بابا یب

 ]| قلواضیفنم هدشزو رازعشفا مزازیعنالا) ضیقناذا نمشل لاقب ردهنتسانعم قمت روب بوشی روپ و رعماذا
 و وقروقهورجنددنسرب لوق ىلع كمر ںواراپ وتبوبهراد هلفغلالعو صیقنااذا لحترا زنا لاقب ندهتسانعم

 )یا زاد ك كمرکیاتوروک رک ییهنسنو ورعذواعنفااذا لججر َنأعْا لاپقب ردهنسابضعم لود
 | ندزا زا مع )رو شبد هنتلاحزازیعسا ردعبا رفاق ننهو تنش (هرب نآعشا) ههرکاداءیشلا ناجا

 | قیر هنماهراک رفانیاهنم | مع "جم ههرابص لا ژونید همدا ندا ترفن بوروک هرکی یهنسنربردلعافمی

 وجه هد تتذوق رش (:یرعسل ارزو ذب یا یم لجر لای رونی همدآش ةزوق بویلکلت
 کوا یس كنبش:( نیمار زدرا نیل هم رد هلتیفقف وب کۍ زمشلا نانشعنب رعو یز مهاب

 ۳ ءراو چ | ندیارظن هلتقت دهرا هنسن یکی ډژوکب وزبدلاخ:ینزوکاماد هنو کس تاندمچ*یاخویقف كن هدد
 یک هی e e ی و با شن يونا هند او هود نامنیدو

13 e 1 
3 3 E EEF 39ت EEE: 13 4 8 اھ ماددا ر3 ن عامو هم وب جی امانا ۴ هب و ین 

 وشاوه لات تزود هینکر کو ان نبدوخ هدیشزو دوسا ژوشالا ردهخاقرب هدانا تومر طح

 شن لغ ازوشهنراش لاقب رد هنلشانعما قلواهدنکقآ قشاع ولتیمرک هدننزو زوج (زونیا
 ۱ 2 ج لات ردتغ] یخدزووشم ازومهم که تن ونشید همذآ ن شمارغوا هبارطضاو سالن هددنزو .لوقم
 ردننفدازمو هدنیشزو رشت نینهشلا) یدنلوا زکذ هکردیف دا نمو هد زو ریرهس ( ریرهش)قلقیا
 E PN (ریشلار ردنسشابا رک د اد اطا هد تنسب داما: ریت وش فاوم ید نالوا

 2 با .دوخاب سوننآ لوق یی سع زولب زود یسلوقم قاسجو هطاوق ندنآ هکرد جاغ هاپیس عونر هال بتزو
 | نشم ا) نكد هیحانزب هابنس !هکلوا نانبرذآ شوا ردنقخ هوا یحاغازوج یار ىلع رد-بجاعآ جاز تعب
 2 طا 2یا زتشهدرب لاش رونید هشاق نالوا یطوطخ لوب لوب یزمرف هدننز و عظعم
 ۳ ها لیثسسصو ۱ رشم هلعحاذا دزملا را لاق ود هنس انعم لیا ےہ 2 رشم شاک هدننز و لیعفت

 از ًاضمزأاض لاقب رد هنسانعم كلبا متسو روج همدآرب هلنتعقف مزآضلاو) هلن :کمزمهو ضف لداض (ناص)ا)
 ها هجا لات دا مرتو صقاننفحب كمدآرب و :هیلعراجاذا شلاثلباسلانم اناضو
 و یسک لابق ردکعدهصقان هکر دل هدنظفا یربض هلبارصقو یالث تاکرچ كداض (یزآضلا 7 هصقنو

 د ناسنانالوایوفو دنوق قنصععیمادناو ءا ءاضعاو یرا یس هدوک هدننزو طب الع( زرابضلا) هصقانیا

 زا هلبخو زواب ندعابس هدننزو ریما یبضلا) ن ق ول قاخاز مضلایازرایضراجو لجو لاپمبزونید

 ی دوخت ام ناب انعف هدنزو ربفاربضو هدننزو فتکر ضو لاح دیدشیازیبط بثذ لاغی روند هدزوق
 | د عزو ضبق نیضلا) بلا ق"وتن یا ریطو اض شذ لاسقب:روپنیپ «دروق نایهدلراب یک همش ئرازوک

 | هلام یاغپ نما نهحلا) اد دشذ ظا ذا نناا تاسلا نشا ريض هربضلافیزدمنضانعم قاب كب كب ليغر وقزوک |
 8 | جانار مز لانشردهنشانعم قمرفج هل هیس هیج” پوب وادوخاب بو روا يزوک هدننزو ربط
 ح لو یا زیمنس لر لاقي روشی هسک انو ليغ هددنزو زلف مزتضلاز اسهصخاذا تنایشلا

 ۱ یاس نان ؛ روشد هتروعرود وت نالوا هیامو رفەلباھ "رضلا ) نونید هنالسراو ر ويد انيق نالوا

 || قلو قوج یرلک یراکسکی شید شیدو كمون كونو زا یراوپ كضرارب هدننزو زرط نرضلا) ةي ةربصقيا
 نمط رضا اهددج ةلقواهره 4 ةزکی ا نضوالا النزمض یابعا لوقت رولوا بعص یاس كردنيان
 2 هفتم میخ یا " رز طاموھ لاعب رونید هیسکنالوا نان هاو ليو ج هل هنس هدیرو

 أ | همتا لاقن اره( ةا لک یواووس یک دیک فا زوغوا هر هنلزک تب ونبس یزغوط هبهنسنرب هد و نانیمطا
 ۱۱ :اتماو تفلا هکر ونیذهیسک نالوا جا رهدب و یوخ دی هلی ؛لداضو كەز رال ار تنم هيلا پداذا اذک ملا

 ]| "رضا لتجد لافي نوشیدهمدآ لا تشخو نیضراط عبطلابو سسعل!قلنطا یسلایا"مضالجر لافب هاو جوک
 ]| ندننیدلوا یکی شنا دن راشبدتلآ یراشیدتسوا هتفلواراط ی نی ةمدا ون با پناه یا
 : یکی رکن کردی لکت ند ندنغیداوا ېک شتفلخ یراهنچلوق لع ایام اب اد نبال ااا
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 هکر دیفدارمو هدشنزو سخت (نخماشللا) یزغااذا«موقلا نوب زنم لاق درد هتم انعم قلب هنتفپیویپا

 لات روند هش دی دشو قدمو دبوحصو  هد شیلا مس هتف ال امی رد هاما قن | : ویو ت "دشو هعطقاذ ۱

 اکو كالو دن نو« نسل ) وفى ز یشو دوه لاقب ردةنسانعم تّوقو روزو شا تر ِ

 هزرش لاف زدیفداردوهننزو بیذحت (زرشنلا) قلل (ییس زر اتم لجر لاق تموز دەنا كلبا قلی
 نوته هک دا تیذجت یسانامادهدننزو آ انفك (نانعشازهبساذا هزّش نا زدنا کو وات

 یر او یکرتان دوز د لب راسبّتعا قلو ازا سس خلص ا رولک ر رازمتورولک رب ناّوش.یعجج هژاح م ۰ دل ِ ۱ ۱

 ۱ نارو نلدنخنیطالین این ناہنلوا راهن :ناندادشیتنار/شو یم هتخانیی د زارع نومهم هدناورفف ا ۱

ERENT ِههاقر هی ززو زوبص (زوو موش زوم ندا ایم یا هلیغلوا نیا  | 
 ۳۹ هک ا نسکلهزمه ناال )ندیم كغاطز هدندالب ید هدیینزو لج بنر ردیمسا دنيا

 نم حوض درک فانی الا مز رنا لافییدهنیبتعم كل الا دصو کمر, نانو کما سالم جور |
 شب بکر ولب روغ وید وظ یکیاوبوئوادنب هضهب ییلازچ| ضب هکر وند هی لوش هدننزو عطا( )سم ناو

 دادا( ةب فر هدنناتصق نیچرل خف هل بف کارو یرسنک بلنبش (زریش) هست تب لهر ئش لکم طبقت کت ۱

 یراق کهن مدننزو ساک زا ةزارشنازردن دنا ن 1 یمن و ام عودصسن ده لب ۳۹

ETاے یش نیاز پایا قم: هزازتس ( 

 ادد ند ةر فتا انج یاب ئا ریزش و: ل یل لا بق روش هی هنن یروقكيردراغیضو هلع
 هلو التساةمدار هلدنوکس غو یت د نایب (نعَهلا :هتساسنعم لرو شد ویناوال و کونو

 | ةف بودرفشف هنر ئر لاو نوت اذا تلابلا بالا نم ازغش هیلعضت بر است
 | هک هکر دشاتطو هد.تنزو ىتطع (یزغشلارح) یرغااذا موملا نیبیفش لا روغنی اینو :كیرلوا
 ۱ کد هکر فدا رو هدتنزو روش ) زغَسلا) ردیشا طظ فكن e بوصب کهن اراوطشانرووا اه بی

  رفشءزفش لا هب ردنا تەم قدروهلیسکوک ایا دیدار هلبوکس كافو تحف تابش نت یداوا
 لادتقب ردهتسانعم تمرودهلقهرب هاب کس كفاك تین كلتش نکشلا) ههدق و دضإ فسا ذراذا ی ابلا ت اگلا له |

 هناتلپ هادااذا هزکشلاقد رو 32با م قلکهد درز زا هلناشسل یی دار ۳ عنصالاب همان ال والا باسیان ازش

 اتهعماج ادا ها رلازرکش لاف زد هاف كلا عاج و هنعطاذا عزاب: هزکل لاغر دهنسانعم مکان بوآرودو |

 هليا ناتن کر وستید هندآ لوش هبنستنزو دا دش من اکشناوکن یساکر ونید هبسک ی زخه نولوا تف طواو کتو |
 |( قف لززا ارات ةتحلذا اكشف لبر لاحم لواری ل انا کرادیا تبع زونه نی شکیبا تطل اخ یکی رک | |
 :وودبدهحدآ نابالا نا نی رسک لاد ازونهدوخ ای ناله نوکرایپ ع امج هکر وانا: انتو اھا ظنا

 سس ت

 . | قاسم بوئرودو ءانعلاو همنا ق هحفوااذا هزم لاق وذ هنسانعم قعارغوا هننشمو تنحم قدآور وان رطضم
 داتقا یئ دن سانو اهاةَقاذا نی نم لاغر مشا تن مچ ز وکو نم عزاب ناکافی کش اھ

 یف كن (زرشار اوسخاتشت عع ارزخاضت لاه ودهنسانعم لعت دیا تموصخو توادسع هلي

 | تاسلا نماز رشژریش لافی ندهنشانمم لینک و ظلغ یان بش هيف لاقلنددنسانعم لوا ظیلغ لوکس لا

 | ههزلناذآهژونش ل اغفر دیفدا لعو هد زو ةهزاته(هزراتل) کله یا هز یش ها هاتر ات يدا

 | نجلا یادارشب یننالوفت روند هدرخوب همزو هل ملک ك ناش ناریشلاز شاشا یازاش لاشي

 ندشفلوا یّرصتوزخا ندهزارش+تالوا ىس /رامظعا نینملکریمشموشا 9۱ ی باک شفا هزار شلون

 قو .قاتبج لوش هل یش :لعاف مسا یا اف ط:مومخ نصب يلا هضعب دو دنا یاز 3 شم 19

aةزر تسدد لات زيه دا چنا وصوم أن هلو دی عطق لا نا قآل سارغوا هی هک  |[ 

 و "علال نلوعترول همدآتتنمدن نالوا ر دی ااغوغو هل وه «: هدنرشع نملحاسعا دو ءاتدتیازاکش لرلای ۱

 هکر شید هرکی شلاق هنن لاش »دسنزو را دخ (ةزاکشلا )بیر ادنع دبرع»یازاکش هتاف رک لاحنمانالف |
 ۱ | یًراذآهزاکشلیب لاقي ردوهنشانیسفا طو هلو اردبا قلم بوروط هدنسوشرف نامه هدکد روک وچور

 لح لابد دبدآیوخادب هننژوفنک نکتلاوت هددنزویت هک کشد ]هر عدلت هاجت تو اینم ۱

Eرووا زو اوا ا اشا  eat۱ ولت واضقاز فرا تآ  

 وشل هو کنان رب

2 

۳" ۹ 



 لس

 قد یع.ذخ یا | ربرز لحنر لا روند همدا فیظن قردلوا حو رکسو تسحب هدنننزو نیزح (یرر

 انو یف كاز نزار یا کع لقاع یا دز لجر ایرونی همدان دو لفاعم کو نیتمیربیدنو دشرو یارو

 8 | هعفصاذا اززهز رب هزز هدیاکمانول اطیسب نکلرایدلیالامهاو نت تمبر و خب  دمت

 | نرو هاتف نا نیخوصم ندا بانو رولوا هنسانعم قمروا راس یسهلک ززسپ ردموسیه هلیترابع
 ۳ ۱ | ثكددآربو من یا مهزز و مهرب موغلا لتحا لاق ندهنسانعم هاکنن و راب و لاقثاو ثانا قارغآ هدسنزو فتک

 ]| دازقیو برطضمرولواردصم هلنیتت نازو هنعءاج یذلا قی رطلا ىا هزاز یلا عجر لاس زونید هلوب یکیدلک

 | تیاغب کروند هترغ لوف هدننزو هحیف (:وا) قلقاذا بار باسبلانم ارز لجرا زز لابی هنسانعع قلوا
 |[ ازار اهناراجتوبق ا د ذش اط یا ةراز ةا مما لاعب هلواروشالوط یتراواوشفوقاسُم اد هلغلو هفلشو هفیفنخ
 ]| ميهارب ندم ند افح هلع كاز (نازوز) مهر مایا هءازاز موقلا عجب لاقب نونید هتي ضم ورم هددنزو ءارفص
 ]| نوار ودیدآ هالبرپ هدننب روبان هلباةارهرهش هدناسارخ هلبقف كياز (نزوز)ردیسا كن دج قانطنالا
 || دوسید همدآرودوب وا هدوک ی زعولو هم یا هی زاوز هردق لاقتنونید هب هرج كوو یوا هدننزو هطبالع
 | یزوزلاو) .هدښزو نیطنح (یزنوزرا ( طظ الغراصیا دن زاوژ موقو لحر لاق رولوا فصو هدهتعاتچ

 س

 | تیوز لوقتزد هنساضعم قغوق بویل راوخ یداربهلیعتف كناز (ةازوزا) ناذبصت» س اکنیایتزوزو
 | كياز(ءاربزا) یدلاتدهدنابلتع«یرهوج هلغلوا لتعم هروب نم "دام هکریدحراش هتدرطو هنرفختسااذا ةازوز
 || كجوکو رونید هرظبلغ یغارمط هلی فہ: ةيزازلاو هلیارصق (یربلاو) هلیعف كازا اور هلب رمسک

 | هلبارعصق هاري زلاو) هل هلی رسک از. ها | رولکیزابز ییجج رونید هنیزراجو | لوق یلعهنک لب شوقو روشی دهی هېت
 | هلك ك راز (ىزىز)ردەنبسانەم هک هد تنزو هبهارک هی زاب لا )ردفدارم هداوایاتعت یا باز

 iu لا لی بصو .ندیدآ عضوهرب هدماش هدننزو یزربض (یربز )رد هیاکسع ندنواوص كنم هفئاطنج

 ی

 ناب ید غاحوا فاصلا بح او را ذل امت ننامع دیس واو تعشالا ننايلس دوادوا

 | طعاولر ا4 نب یبصو باکزارمصان نیدومسمو رواج لثاولا هللا دیبغرضتوباو عدو یضاقلادمحا ن لیلخو |
 | ةادؤا نوري ا لوالا دبع تقولاوباو رومأم نب رع نبهلادبعو مناحیبا نیعرکلادبعو ییللایرشب نب یلعو
 | اودع ادعاذا لجرزإ نغلس لاسقب رددنسانعه كمترکس كب هدننزو هحنرح هلی هجم نیغ(ةزغلساا رخلسلا) ردراب وسم
 علما نب لعو ئرقملا ئرشسلا عرکلادبع ندجا ردهب رقرب هنس هکلوا سراف هدننزو هدننزو نینبس (نینیس) ادیدش ۱

 ۱ هنظفل رم هلی رمسکو یک كنس مب رهس) رده فر هدنساضق درب غف یاب( نوناتنهن) ندو ا ندا

 | لف كانيش (هزانبش)زونیلوا راکه دنرایدهرصب یان رخ ع ون اب ردهد راز قرهلوا فاتضمو قرهلواتعد ۱

 | كيلعردنداروا :یزاینلا نسل ان "لغ فورعم هلک د لیوطلا كيلع ندنیدح ردبرقوب هدنساتشاراتضت |
 ناكمر هلبعع تنبش (ةزوثشلاو) هلت نآسشلا) جلا نيشلا لیسنسسصق دوا رخصت ق اكه دنظفا
 ذخاغاذابازا هی اییدزونجو ازش ناک ارش انقر هتشانعما قلوا و لتنوشخو و لتظلغ قرهلوا كاوا

 عذو قلفادا لجرلا رش لاق رد ةنسالل تام .قلوارارقی و برطضمبوقروق ندهنشسنرپ مداوو "دتشاو عفنراو

 | یاب هدشنزو کش (زاشلاو) هدننزو فت( ژشلا) زوشموزوتشم وهف لوهملاءاسبیغلجر اش لافو
 ( وتشمل )عفت رم دیدش ظبلغیا ز اشو مش ناکملاقم رونشیدهناکم كسکوب ولتنوشخ ولذظاغردرافصو ندلّوا
 | چ راۋ لاف نون ایسک شلوار ارقی و برطضم هلغقروق ندهتسنر هدننزولوقم(توشلاور دانو لو غم
 | ید ی رسک كنم ناشالا) قلقو روغن موهف رعذو قلقیا زوشمو زوتشموهف لوهجلا ءابض ىلع
 ۱ كندو ی نبش نا هفلقاو هرعداذا هربغ هزاشا لاتش رد هنسانعم كيا برطضم تودوفروق

 | هدننزو لاضتفا نأتشالا ) اهداجاذا تلاش بابلا نماز آش ةأرما ازش لاقب ردهنسانعم كلهآ امج هلن وکتس
 | لاق رونلوا قالطا هزلنآ یلوادط هلنوکس کاهرمهو یخ كنیش زاشلا) فناذا زًتشا لاقرارد هتسانع:کلکووا
 | ثلاثلا بابلانم اره براس ازش لاق رد هتسانعم كلبا عاج هدننزو س ,نصسلا) نامی هزأش ليج

 | فاخو عزفاذاعنارلابابلا نماز لجرلازصم لاش رد هنسانعم قفروف بوپلکلب ندهنسنربو اینهعماجاذا

 | هلعجاذا ثلاملا بالا نماز لحر ازش لاقت ردهنهانعم بارطضا هد وزش هلا هم ياخ ننه |
 س ججج سا

 » دح

 1 ۱ یزنوزلجر لاس زود همدآ نالوا هژتناح داتراهمو قنحو تسایکو یک و دشردب زا ندنتردقو لحب هلبازد دشت

 3 | ا اص روپن ماماژذکعدبویش هنیلقا نامدار هلن نکس تلوخ و یرسکو یخ كنبس (یونعسلآ



۳ 
۷۹ 

 اهلوس یعارزا هیعرنضرب ماد« ل والا بالا نم E a نوبت اس قفاق هنانوح نخآ تو |

 رب دی ء هب هلفاس هدشنزو هزات (هزامرلا) اه الماذا ةب رقلازنر لای ردهتسانیم قهردلوط هلرفو و وآحد ا |

 لوشو یشان ندنباربطضارونلوا قالطاهب همه نالوا دنزوکزیدو نونلواقالسبطا هتروح نسوز نوناواقالطا | ۱
Eهریک ی ا هزار هبت لقب هلوارونقلاح ىکا رد ندنفارطا هلببیسب یاحدزاو ترک ووا قالسا يغمر  

 لا ردهساتنعمقلوارارفس و برطضم هدنزو لاسعتفا (زاسترالا) برطضتو لرې ا اہ ناوج را
sirًةموصحموا ماسیقل هسلخق لرصاذا لج زار غزا لام ر د هنناتعم كنید ندنرب مدارو  

 نوعغیدلوا هبلاراشموزومرم روئید همدآناشلا لیلجو زدقلا مظعو روید هدا هكا رک ندنزو ربما توغرا
 لیصاو ربثک یا ریمر مهرد لاب ونیدهنش قوچو رونید هعدآانادو لقایو یظعم لج یاسر لجر لا 1 ۱

 تانحاصرونلو (قالطا هملقزاطو روند" همدآ ن زریحاص نیکعوراقوو روند هویج زانو ندا جوۋ

 || تدنس فلک ربمر نانناوارکد هد تنزو همارک« هزامراا)هقیضیاداوفلا زهر لجر لاق رولوا مزلتب : رظضا ۲
 هراوسنید هیانود هادتنز و سوماق( زومارلاز لکلیفازبمر زاضاذا نما باسلا نم ةزامز نمر: لا 4 ردردصم ۱
  ۹سا OE OP دوپ .هنساسنعم جزوفرونید هکنرواو , نوعخیدلواربشم ینبحاصرونید هداش و لصاو یئانندنپارطضا |

 لازاذا لج را زام وا لاقب رد هنس انغم قوا لمازندنرب هنیسنربب مدآرب,هدننزو زار شفا منا رنمرالا ):ردریشما لا |
 پتوادزویو هناکممزلادا لحرلا نمزا لات r واتدض ۾ هل فلواهنساننعم ¿ یاوامزالن وبار ا نیو |

| 

۱ 

 | ردهنسانعدقلوار ارقیو برطلضم هدننزولعفت نم لار ضبقنااذالج را زأمرا لار د هتشانشعم |
 ۱ مايل ملاحم اوك رم ذا خولان : تلاش ندهنشا بوم كم رد درب و ب اا "هل مضلا تن

pat: ۳امت لایق هردهنشانعم قلهطربض هلن شو, ابهناذا لحراازمرت لای ردهنسانعم قمری  
 ر زاها نزار رونی یدیاتوت یو تالوا ماکو قزف بنو دلت ناز ِ

 NESE EEE كلا اتلاف (نازشرار اهن توام جن ۱

erpتیل هدننزو سه (نهمرلا) مر ا) هنس انعمهانضعرونید کک هدننزو ریز رم یلدا  

 |( فو سيف هج قج هلوا مط غف كناه نمر مل ا) ؛فیفخ یا زههمرم لجر لاسفب زو نی همدا قیفخوا الاخ |

 | یا یل نهجرالوه لاسقن رد دنسا م ك جربو دنس هد زو زاما مزانپسرالار :ممطع یا رق د یف لاق |
 لوک اب جرب کن دعا هدنظةزرا,هلس وکس تنونو نم تن عزا ندذوخ أم ندنساشسعف عبطوب اش یطعیال

 ۲۳ هرزوآ یکلتنخ مداری و هبرجاذاازور هزورب هزار لاقت ردهنسانجمكلباهب نرم هلنوکسكواوو یک كنار (نورلا )زود
 | مداروت ايسا و اهنلع ماقاذا هتعیشط لچرازاز لادن انغم كليا حالصاو میظتا ماد تولوا ات
 مازابچ وبا (ناولا)هداراو هبلظاذا نالفدنعامزار لاله ردهنسانعم قوا لكنني ەنى نالوا هدندنع هتسکرب

 `. | تانیودهزام یدرقچ نوچکیدلیا حالضاو فی راک تولو میق هنر زواردقیب هلو ارات هما وئید هنر
 ]| نوتید هتتفرخ,قولراس4 هدنتزو هباتک/( هزاز )یک ناشو ار لاو ؟ه ناب كحنرالنش یک ساشو
 ناک نىنا قاکزونلوا قالبظازارهنارو هشدل درک رش نالواهدنس هان مرا عم هدنعنصو راکه هکر د خراش |
 .ردندن حج روز ن ډڅ ندندیمایساو هدننزورنب زنبور حوت لماعلاو مالل بلع لیږ تو
 رغضم یزار + هرو روکا ابی لج اشپ ناسنلبطیا یر ور هیلع لاقي روتیدهزابلیط هه دشمیاب ئ ۱

 ۱ ا هلصتق ارت[ هزارلاو)(نآرطا )ددنم دنعب دلو الومعم هالنآ لصالا قیر کد بوسنعهت رهش یا ب

 ۱ . رجعازاورزلب رع هلقنامرظنیل هزاراذا ةزارلاوزاز الا فیفخ وه لاعب نیل تاتش نا" یموناذتمردناکتمما | ۱

 ۱ زا رمروکذ م هرق)عیل هنزراذآراسنیذلازار نولوش و, هدتقویرلکدلیا نزو نر نوا كليب ییغاوغا كشاطرا رد ازار || ۱

 ۱ :ندهنسنرب هدننزو لیععت رب ول )رونلوا قالطا هد لناس هلن : (نازازلاررد ذوخ ًاعنداتعموب هزارفف | 1

 | .ددنزابع نکلنا مزع هنسبهکیایو آیتک اکر دەن ام کلا مزعو دصق هب هنسفرخآهرکص |
 :یجفصم.ندنارار,هلآ | نینلمهترد ةیرفرب هدنساسضق ناه قصا: (نازاز) ی دعب؛یسب .مهاذآ ةرآززوز لا

 | نزد ذنب دحر .دحردبدآ ]هلو هدنرتهش درج و رب و لدن دارؤا نزار دمج نا ندنن دم هليا هش نفصردلکد |
 سمبل كنار ازان لا دهچما ىلا: لت اث مذا رنداروا نزار نلادرغ انب عاتصاا ِ
 | یادیزابز چي تعفو لاقیرونیدهیهتفو زوشو رشمقاو هلنندن سان هاینتزو هاها رک زاب زارا رار روندهنوناخر رودو |

 سس سس سس



( ۹ 

 بس

 قوا هلنوکمتویتف ار فرا ملال هقعاضعینا اذا هز غراما لقب |

INA 

 تاک لوازم هو ۳ ترار تچ ها اه یراتضنرک ید هرجا دیکر ار وناوي هنسن
 دنا نیچ لا فی نوت هک نتو هل یبمک تن همه( نر الا ربدیفتش كم وحرم ی عادی دزنا وزا إ نب تاکرل
 ۱ د هتم هنادولطف درخ هیبشهراقوهنعطی هفوج ین هزیزراذفن لوقترونیدهفنتاسب ,وتروادو هد یادربلا نم

 نخ | قب[یلغو ناعم" لبد حا نر نافعو ی تل ارفع وبار ن داقلا هدننزو دا داش مزار از ږدلهانش هن وشروقو
 3۳ جویای تو دب نبق نیل هیپهت دمو هما وان نمد نب

age TEES RIYE1.هدننرو هللز (ةزوزرلا)  TO۳ هن  

 نطاژا»«اوتسانا لی ازرزز ناق رده نس انعم كمر دشلرازب یترلکتد كلوب و هک ر حاذا ئفلاژرزر
 هاو لکا یری انج دو تا نازار ا) زۈتبد لەن ابو ەزال ق نالۇا فیاض بف
 كلل چامج هنوکب نوت كاز نعرا ) تافارعا یا تازاطراهذهاهلاقب هانم تاخر خ روت د هناکح
 كم (تزعرلار ایتهعماساذالوالا باسلا نمازغرثب راذطانغر لاش زدونبناتعم
 | یزد ,یمفلومهدنجوم رو ردن كفلاو یی الناز (ءازعرلاو) هلی هزوصشم فا ۲ (یرعرلاو)
 ناسناوازکذ هنننزو جرحدمنعزملا) .رونلوا رن بعت تفتكر وني دهراب ۇت یشموب وهدر یر
 الی لتپ ل عاق متنا (تعا رلل) عر اب جوسنتمیا نعرم بوت لاقي یک انشروند هما لو | حس هلکتفن
 قیلوا ضبقتم هینزو هلجافمهرعارلا) ناعم یار عارم لج و لاقت روش دهسدآندیا با عو ول هکر هاماد
 اف هم دل دم چ ورا سعدی نا الرضا اذ! لازا زرع از لانه ردمتتسانعه

 ق N EIEN اضقرعونید هزمط ی فسا باسلام
 لقب در تفدافو بو ا ارن یخ ماللار غر لافژدیفذا مۇ هنو ضقر (نقرا)
 زد جا اي انهم هدف ىم وقم یادت ةو کب تفاکو نف كنار کر آ تن ام یا قرع

 e eT قزلار لقب هلک نع کمتر نو را «نزخاذا نو والا بالالم |
 | لاعتفا (زاکترالا) هزکر نهم چرا کر اتق نو ھت سانام اقم اخس ست هلو قاز زم هر یدو هدو
 | ایام دز نادا زراو کان زده انش رغ ھل یانو
 | توقا یکتا لقب و ندهنلنمع قم اظ تنو تاویق هر یش هش وکر كابو لغ ی قیخدتدناذآ۶وشلا کا
 ea نطو قاتل نو دقن اهبل عد جعا م نضزالا خانی نشو

 نت انس روا قالطا هر اهاکه رو فن ناف دلوازو ما لک نعو عود یا
 | زكر هل معیدوا لات تلوقهنمو جراشلالاق ر اف م یخ ترول لک از[ نک و از هما فاش
 | ىنى لالا ىا ناكرالا نه یک روم لو اند رکویهم ق5 ۋا لغو انزکروابنخاوضوا تان ىا
 | ةع نم انا یا ةنکو هلتنآراتف ۱ رو تعالی ناز( ترک را )غ رک
 رایع نوزاهاوتبو رقیب نا اوڑکر دین لالخو لاب یا کس زواوا درک نادم کو
 | توتو شموکن ایا روهظ ندندسغمو زّوناوا قال کی اکبل نفد هاها زاها تیلهاخو
 لامترو وی ذرهاوحب نالوا ث ادو زولکی فالتر قدی هدنادعم ۱ و هدینزو هفت (ة رک ۲ وند مک روید
 | دچا او بشار توابخندنزف حوا قالوطنا و اکرم قالما ةا نانلار بهت هاخ ادع دالا
 لت زازکر الا طق رد هنس انتم قوه هل هسک کور مزکرالاررونلوا قالبطا نوته داوازوکل ید
 لوفطسنزو هر (هزکرآ راکت نماز لا ما ین ازاد د ناکرادخزاذآ
 هدایت زو نم مرا زردی عضومربهبصتف كه نوکرم هلو ماکید تون رر ندد زوادک روش دانا ام"
 | لا زغادو جا الباشا دوخ ابد ازوک دوخ اب با راقا دود لزق اع لا تراشما یاصتردسا هو ین تارو
 نزاسیلاو والا اقنا نم مزو ارو ازالو ههلاومر لاسق دقتش ان كلبا تزانشنا هبال دوخته لادوخ ات

 ةیاللسق هکر د یفداربو هدننزو صا صر ناز لاو رونی دهتش نالوا توصلالب وطوونلو بنت یینمرفو ذ

 | هنکرمنالف لخت لا وا یالطادنهاکرازقومضومكمدآر اوة اطل نمت یازکرلا سزافل غاز لاقت رووا

 نا دکل نا مش دوش بنت ناساسلاو ايلاز رقلاوا جاوا نییقلاوا نیش« :ابناوموارا سا
 | و همون هدر كاب وج مامرو ديما دەنا ەم قاوا لو ترقق دو ا |

 ییسیکو "

  OTTو ۳



 ف
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 همدا الواراوگارزبو a نكران ززم اهن بوی وتو | 1
Ene 1الغا تەما زب ور رد زدم ندزوک مپ ز هد ا«دیینزو نازک( درام )  

 دانی انحم قعر دلوط نو هب رقةدننزو لن مق نیمار نایب ر تکا ذا لمادا بابا رم هزابلخراازو 1
 علا ر ترا لا شا نچ هنیانجم(قلوا تاکی مات هتشنوب هیننزو ااتعتفاناسترالاو اس المادر ھاز ق ناگ |

 بو نقل عزا علت لقب هینانم رت قرزو شب هوار یخ عضو یک لار نجوا لکو ا اقا
 ارا هک ل و هنسا عمل شو ود هسا لاک ناف جوب مگا هنینابتعغ ناو اة دانچ رؤ اوب اط

 لنا ضینک ایزو لر شلاو ناؤالاةدا ته یا رجا یاو لاقل ریکایادا تساهل یرشا هنن طاش لچ ]|
appقیا د ام نو و و  

 نم را ناپ

 بی ها دوو هو یهو و کج
 نبات لایق لد هتس انهم كلبا اشارو را یجب فونز لا بن نازم لا زوال

 هدننننو لبعفا نهج متنی دوم دعا زا لانبپ ودها بنعم تم و ۱
 تادنلوارکد هه شنزو رجنا(نجز ال تورا ددیناذ هزر لاقي ردنا تمم كناداشناهژوجزاهسمآرآ
 یدو دو نو رب جراد رد يه کا ضوا هننلعزجیر |[
 نجهکرونپد هال لوش لوق لغ زونیدهلب کرم ناوبسن :هنوکم لر چ کن دج دوه هل شک ناز زا وا ||

 نلردیا یقیلعامنفرط تفیفخ كيمفص نوجا قلوا كند توت مضو ىن هلوقم ءلوب وا يقرا قمرا ی ۱
 نداوسزد دهرا م نیما كنماناز روا یر اوف كتا رات ردضح مالنا میلغ مرکالوبتر هل ل اا
 نزن رقم هوس برید تارا ناظر ||
 ضار غا هلغلوا قوج تك ی رومغب تباع بابتنیمب تراطاذآدعرارجبتلاقب ردهبسا ک |
 یاو د هیپسک تروس هو دو ناخ لک اع طبر كإذا بال نفت )اتچ رددت E ھا

 پچ ابی عانت بارلار زرا ود ان دا رز ےب زن وزا ||
 مجم یاخ نبر ) اوطا متین نجزلاوخزاتیاذ اورچا لقب نفس العمل تا زن[ |
 نوک طروب یسق هکر کج دیدن لو جف کلا زرار با جزو هوم او ا

 تو ماه دو و رج سو وه فروق
 | رد هسانجم یاب دوم د ترکی هزر هیر کپ و هن ورق هنعطاذا ا: داختر لا فجر د منشا تام یی اساتوتوودو |
 دد هنسا جهل راوتساو تبا نور دتلو هبهتسیب یفنسفرپ رک تیمار ا هیلعظصااذا تان رزق |

Rg TFNدرسی چب ی  
 2 نونا كلغ وکه طروم کز کچی ہول ہک ن رھ نازرالا )رطلا نمتتو انا تّر لایق |[
 | ڭمرو ؟دیلکهبویف کر وند ةرومد لوښ هلیصتق كنار( هرز [) تز معة ډار چا ترا لانقن ند هاب ققوضال |
 RSD هکر ونښید هجر هیچ ناز, نونو ارم هنر هل فب دیک ودیا توا |
 ززا >نراب یاعمیا نزوفماعط لپ روت همام شعب هل هو منظوم نذراا ر یینلوا ایت ات |
 ندقارا رک یب رډعا لوف یعرونید هبسنالواع وتبمندقارهدننزو نج (یارنزاو)هلبزسک لار |
 هدنزو لیعفت (ز زززر د هوصخ هنپس هوذا كکرا شرت آو هنا دعر یر عو نوساو تدني نرکو |
 ۵ دیهفو هیون یوصخی و هلفصاذ| سابطرل نر ناق ندهتسبانتم كل التیصخ هلکلزهپیذغاک
 :هدنماکنهلاوئرب ؛ییججق لیخم هدننزو لاطجتفا | نازترإلا)ةدهمو هاطواذاهزماز نر لا قب ردنفتسا یه لیلی

 تیوب ی دا لب دن لنز اش رج هیات یاد بول ادات رکی نم یک ا8 اق |
 ح کردم دا تان هع زو ییا نیززا) تبناذ) سانت رهن را لاق ودنسنا تعم ناجا
 رو ۲۳۳۳۹ ےس
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 یک كچم واتا ئدنضاوا رک هدنس دامزوب ناب راو یا نم لکه دیبا ذازبعبلا یز لات ||
 | چاكنلاقرنوھو ریماخنااس عطا لوقت ندیم اذغذل وب و رونید ناب تاب روج قنا ی شک |شلزوسیعاب و شموغوص ح
 || ازلغو ازونخ ملا ريخ لاقب رد هنسسانعم ققوق نا هلبتعف لو) هدشنز و دوعق نونطا) ییصللا دزبلا ||
 ۱ شف تلاخ ناو زولوا دصلاب هیات زمخ سپ نینعتقپ شو فتکک خوف نانااذا غبار باحبلا قم |
 | ةلتاوز اور هلاه تئاو ناو )هدننزو ناوغنع ناو زا روند هریزمخ كراو هنسانهدرقر فروند هیویم هل كيازو |

 ۱ ORE RIE هکعلکویمدننزو هذفنق(مو و زخاو) هلی هد شم یاب
 / روند هنسهفئاظووهب لوشو هنشانعم هغزو رود هرلکه الآ هدننزو نامتر (ز انطا

 اتق اخ تساوی شل خم كلزوداظو ؟فصور وندهنالترص هدننزو رونن نونا هلوا ردناظقح

 دن رول هنیدب رت كل غا رس هیام هدننزو ریما ( ینا )رو شید هنروشنالوایولدم ىس هدوکهدننزو |
 اروم زر لا اب شدن و ی زا نمادن زنا

 ر ډی در دیدا هج وکر هدنامفصا (نولةکس)رذیعسا كنعوج كندالبناتسزوخورل رولو اهم دالبکر دنا |
 ندید رد د قلطصلا مش هکر ندا لشرب هدهکم/ وا بعش )ب )ردنداروا: یزونطا نسبا ندجا

 رددغساس صف هارهو رد هز رقرب هدنابهفصا هدننزو ناچ (ناز زازوخ) ردنذاروا یزوطاد زب نب هاب

 هل هاب یقین :دیدآنصحر هلم كناخ (نادّزوخ) نده زەرە دنا وئ هدمجبو ||

 ale هلتوکس كناحو ىف كلاد خداو للا لا كلب ناصف .یسلوارکذ هدنس «دامزوب ۱

 نجدلجرلاقب روید همدا دن دیدش باصو انسهماجاداشلاثلا تاسلانم ۳2 a ارل ازخد لا لاببمت ردهتساتعما|

 لو اینها معن یا زردلاهرطبال اتقي روش دا هننآ هننا ذلو شنب كتاف د هدننرو نزف (نردلا) دیدش بلصیا

 لکنافاد نهی کم هب یون دتا ناو عن لنت زرد نداد قم هم ندا روت کیدو
 نوزدلاتاسنب) اهنآ" منا ذلواب دل ا عف نم نکغاذاعب لا تاسلا نمازژدآ نلخراازرد اسمن رد هنسانعم قلوایعننم
 | هدننزوهحرف (هزرد دالوا) زونلوا اتو نوح راكد انااا ەد الو شکید رونلوا قالطا م هاهلهک
 ۱ :كنیغو یضفكلادعدلا) روندهراه"الجو هتسانعم نوط اتعلدونومراسز ردو روند هنسهلوقم ینادآهلطس
 ۱ ۱ لاقیردهتساسنعمكنبا عاتجو هعفدادا ثلاثا ساسلا د ازڪاد هغد هب رد هنساسنعم قاق نوا لینوکس

 1 شب هد و نماللا )زود هثیش دیدشو بلص هدننزو لمس 4 نذار انهعماجا زا ها ار ازغد

 ۲ هدرا یانگ یکیاهلازمالد هدننزو طبلع مزلدلار رونیدهمدآ یارب و روتید همذاذفانو یصامو یوقو روشد
 /نازیلدلا) قلا ضاذا لخرازلد لاقب ردهنسانعم قلا لوس یی هل هدشنزو هجرحد .ةزلدلا ردفا ریه
 | ران طور اتبعوا تببخ هل كاد ( ءرمالدلا) رونید هنالغوادنمونتو زومس نالوا !ننیکبسو قحا هيم كلاد
 | هدنشزو یررحدت (نلدتا)ردریلد یدرفعا یدرفع ارهاظ نو زکم ءاتنفب یاهزمالد صوص الا رونید هراب رغوا
 | لک الادیدشهدنن زو ظوفرضع نومدهدلا) هبلعمجبااذارمالا لعزل دت لاق ردهتناتعم نلفاخز كلبا ءرعهصوصخرب
 ارت ىااراوبقوزىلھ د لاد حذ دیکر هکر ونید هنغلارا ك هناخ هباوماق هل : رک الات ۱ لهدا نوش دعدآ
 خراش هنو کش كنا او فلج ر رد هنشافنعد هگنح 'رلهدو رد زوم یافت رلاد ه روک هنئاب كحرابش زوئلوا
 ئانو یزتسکكنونو نخ كنا یادى وابا تب هدشناونع هنخ هدنضعب و هعسروپ هد دنس ضعب کارد

 جزنمرولوا قاعد ثاشلک نابذهو شف هروک هب هاو زواواعضوف نالیکراوص هزوکه بالوان رد هلیاهد نم

 ج كرلھذو رواوا جر رم ا ست فلو ارسم هلا تاساک نایذسهو هزرهو یتعی؛ ریلهد هدنا هدنالهر هکربذ

 ٠ لاهدلاءاتنا رمخال لا رونلوا قالطاهلاتفطا شا ردلاق نادعماح سرم 0 رای دلا طابا )ردزیلاهد
 لاسقب دتلو ازک ذ هکر دهنساسنهمز رد نتف (زوذلآ و ذیجا دا و رصذ نو طلب نيذلا هو

 : لضفلا ندع ندنن دحم ليف تالاذ" و زامزذلا) زرد ین -۶ مدارا باسل ان د ازرذ لحرلاز رد
 هن لاد نالواتاوصزامزد هکربذ حراش یدلباشدح تساورت هی ید مر نت رم ضحوا
 ]| کرد جم رایدلبا ناس سن ته زککز با طیض همسر لوا ابناسن هک ش ردهلا هلباینیچ» نیئازو |

 هدنسشزو رازلکز اهزد هدناهرباربز ها هم داریم هدزخنآو دجمیازو هموم لا درد لو ادامزد نالوا توضااسبااف |

 ولت ان اطفولنسابک هان نزو ریما نیب المال تست عف ردموسنم هر ذوا قوا عضومربهدقرش
 | جوف دل كي یني راو یتصع یس هدوکو ساک فی رظ یازیبر لجبر لاسقی روند همدا كل زو فی ی
 اس جل
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  oeو سیف یی ی اس ی  Oرک ی تو ی سی ی تا تا اتم ۳

 یورو و و و و و سو و و

 ینا رعصو



 وشال طم هدست زو یظعم(زّرخما ندو وضرب یه هرازفهزرخورولوا بیاید ند رانا ڈر ودم ||
a |مه هیحانج ىلع یا زر حر اط لادقب هوا یراکنو شقنیک قوب كنب  

 | هدییفاس هچ انرهاوج یا كلما تازرخ هنعو ر وند هرهاوخپ کټ دیعجب كن هزوخ ةلناقف (ثازرطار ز زطاک |
 ۱ هلکنا یدا دا تننتطلتس نینس یدیاراردبا عضو رهوخر هنجات هل الوح همر نداشت دم نهال

 ید یسزاف للمال وق لعرد هک بوب و هسانعم ی نی ما ری یدب
 هل سین وکس كيازو یف لناخ ناو ودب عملی رنک كاج روند هزوراقو ةنواق هلیعتف كار اخ هد ح

 | رەت هبلشم نکا ب ویلا ذتک [ هلفورعم بولۇ م زولنو ۆى جب ودیمسانفورم بول ندنسنجپا
 نیولطلو زنا بوک نع ین ها هنع هل یطر یل ثیذح یو :یادتلوادارباهتراب ی هکر نیووب ناله
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 | نیهنلانوکیف رمل و دال نیل دیو خام یهو منو لووص نت عتابا سلنا ۱ اهيل

 لوم مهرج نال ماز ومف نالا ل ووو الا عوتلا ادي نا ناو نیل یزو مت ایه لا لالا

 | کی دیا رولوا نومهم ندکیناو ندکتفتونذکو دکر دفورفمبوئرب برعلا نیبیرلکدید نخ هدفلس نمی میز

 ۱ نیا 5( روش وار ییطقو یلالح نالوا نیکلسایباغرا لاج یدیا دمو یو یار تا تا

 ۱ یی دو هنس هل ط چ هدعب یدیاوربکنوعباتو تاجا هلغلواناتبضردب وب ینک

 ۱ e ارخوب وزرای دانا قالطا "زخ قسد اک اند هکر ردنالو!تلتسا یباغراویشرایسېکیاو یار داس ین

 | یی ونابنز-؛لضا یخ هروکه رانی كرامو امو نمنلبآ نایب ایت عزام الام دما
 | تعوت خون وب رخ هر وک هتنانب لر هبا پن ییا دا هیادهو غدناوا قالطاو ون نالوا لوم ندنکتفت تن آ علم

 | قىنى ناخر هروک ناي غلنهیاشعو نولوا لونج ندنناکتفت نا وخرا هی تند اا
 هتسنن بیو رکا د دابو زورا دک د یکسا ج یدنلوا قالطا هون نالوا ع ونصم ندنکتفت لنآ سمت

 هکردیآالّوا كاما یبباغراو ییبرایربرونلوا ؛قالطا شال !هنوکیکیارخ وص الجار دلوی قتلوا روتآوا
 یر والواو رلالوب کر دناو دبیر نی وادوکد جو یرکیدو مارو[ ِ

 ردشلوا رمد وې شم هدرا منا نص جب ناویج لو اؤر داری مجرم درک! یتیدلوا ناویج یرلکدیدینویق نکد |
 وید یداوآ قتل ن ندززخ نالوا یگ! تاش شوطم دعا |فاونورواو ندنعون لاش بوت لوح نداد رو تو |

 ناشوط د وپعم بون دو خاب ندنغیدلو| ةیبش ناو وبا وب نم ناویحارهابظ رضایا دازباین ۸
EE 1رولوا ردضمنضو مالکلا یهتنهلوا شاپ ادا نیت یهییناوا قالنبطانخ نیواک |ندنفیدلوا قشم  

 غیا رخ لاق هنسسانعم كلتا عضو ین یک هست نوما نمای تچ بولب ریصهسک هرزوارآوپج ۱
 ها قوا هد رار ی ییعی دزده ید هغا ار جو هقوا ایزو ډو ټل بنیا میلع عضواذالوالا بالا نما خوش

 تروا u جزو لا لعتفا نا مخبالا) تطوي ظنا افزوده نخ لاق رد ىنا ىيا هری

 ساسالاق.لاق هنعطو همظتنا اذ( هجروا هنا هالا يود هنسباسنعم كمزيد هعارزمو هبقوا یزاودع |

 ردهنسانعم كلباذخ نی هبنک نالو| ىد ومف ي ناچ ن دتل ب لک غرب و هتنعطو هتذفن و هتیصا یاهیزرتخا

 باس (نازخ) انکرو هتقتسایالبال نم ریعبلا یز وخ | لوقتوا ند هذخ اف ةا متن یاهنزبخا لوقت |
 ماطق نازۇ دیدار هدننا بیم هریصب هلباط سوو ندیجسا لچرز و ردیدآ طب رب ندنس هلیبق بلغت هد بنزو ۱

 هر او لیار یسکتااخزولک نا نخ ۍچ روتبدهناشوط ملک اهدتزو درمص( نم )رادیدآ یو هاب
Nزنا قتشاهنمو وند هعضومنالواناوارف نناشوط کرا لی كناخو تیم ( هزار " 

 نیزرشو ر دندار عش ینا دول نی زز ردن چیم اس ازز خو اید آ سرفرب صوصخ هنب هلیبق عو ری ذزحو رک ذاک
 رنک رانیناربطل اززرخ ن دغو ںی ند ن مرض حح یینعلازرخ نرخ ن دیهاتع ن ناسحو ردندنیپدحبعصم

 ۱ یرلک دنا تزاغزاب ن کندی كاربرد هدننزو اعم لوفلع هدیشنزو لابح (یزازخ) ردیبخابص | ۱

 | نالوا: ظ.اقو نیلاق یرلناقلاب هدنیسهذوک هدنننزو دهده(نخرخا )را زاصسش :هنشاپكهدنحایص تنه | ۱

 هدشزو طبالع (نخآزطاو) هدننزو طبلع (نخزطنا) لضعلا ظیلغلا ىازخزخ لجر لاشز رونید همتا |
 | تیا لرش ی زرلک دیدیباغآ ی نومو کیت ناچ نمی مجموع + هدننزوربما (نیرطنا) روشی هذآ دیندشو 7

 | لنز زخق لای رد هن با منعم ملکو بمد بنزو ج جادا زا و AE E دن |
 :ودونسانعم قمزواهل للا یرلنلک هنکوا یعسعهوذو شیعتاذا ریخت لا رد هنسانعم ب بت نم | ۱
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 و تور نبی اروم مرد هوا شابا نک اغتنم آ هک اڑ کا لواردیارتک ی حانض
 3 :یزیولادم ند نج ارعا شۋ هیعفر د هةر هدنتلامانایتشزوخ هدنارباهدننزو هریود (هزیوح) ردهب رقر
 | ردنداروا دیاری وا سابعلا نیدسمجاو نتسحا نهلادبع ناد دوار دن دارو ار دن دارعش "نسحولضواو

 ناسخ ماد ةوحو ید تبسنریغت نواز بوک دندروا چد نازبو لمس دوم دو بیطخو
 |ناّوح) زدند دحهزبوحن نی زدب و :یهسیام هیلعر دید آر اکبانرب ندزراکد دب ندا هلتاعم.هلب رب سد هنع هللا یار

 ٠ ع هانزو ءارج (ءازوطبا) ږونند هني زلکجو قوبیربا هدښنزۈ نام ناوخا وا رددآ لرون هدښټزودا يش
 وجا ) رکا نعت مولا وع تراضاذا ءازوحن برج لاقب هلوا عماجو اح یریشکم وف هکر ولوا فبصو هی هب راحتو
 نوکسكفابو یتف کاخ (ربطا) ردیلناتكناوفص نب مهجزوحا ن لالهردنداسساهدننزودجیا
 1۱ نددادضا هلغلو اهن انعم كمروس هج هتسهآو كمروس هلن دشو فنع
 | بح) ثاولتاذایطا تربت لاسقن یکرّوحت ردهنسانعم قلرویق هدننز ولت( ادیور اهقاپسو ادیدش
 ۱ مد نزو داش (زآامیحونیز ندندنناوصا رازآو رجز صوصخ هئوسف كشا رد هلل مسک ك ناز که دننزوربخ
 | لیمعفا ناک رهاتشو هیقف ردهدلب رم دنتلابا ر کب راند هل مک ك اس (نارحس) رد نطب رب ندننس هل بق یط
 || لینوکس كتابو یمضكناغ زار دهچلا مالا ل فف ندندازوا.ینا لا لاعطاء ندم نداب داو
 | هدفانیوجبكلاداو نالا ق ج ابی كانم هریغ یدنع ریا ةاداآ کا هنفو الوند مز نان هکر دوز ھم
 |[ نا زف ی دنا شوخو بیحژ اب دلوا نا ۴١ همدآرب رل هلک کردو صا ردقوب كا نکل رددوجوم
 || قعیبیوا نوا یربیرب قراشاتطو هیوست یترلکیاو عضو قم دالارب نشو اوایل هرفسزب هنادیم هیند ًاتلادعب
 :هنش :توتوط نالنباص نءرکد هدعب رادان | تحها ندنزوضخ هع" زول راخت لآ و انام یداسف

 | دیاد یخ یذلما دازبا یرو نم مالکه دنر اکدلتا ر امنفتسا وید رس زولشدا هنر داری رانا یدلشب
 ۳ هراشساذا انا املا نم ارمخرمابلازمخ لاش ردةنساتنعم روا هر هبلا یکراپپتاعاهود هلینوکسس
 ]آنا نماند منو ادیادش ااهقااذاهت اهلا رخ لات زدهنش انعم؛كعروس هلن دسو بفنع یزاوطو

 ]| انالفْرمخ لاش ردهتساشنعم لمردب كعغاو هعنصاذا رخ ا ربخم لای ارد هنننس انعم كم هروشپ كعاو هبرضادا

 | تو لهر یا رخ مویلا مس" لوقت روند ن هغلوا لونلسو قلاننض دوخجو هلزتعقف یار ربط همطااذا
 لاو ويف .دیدشن كانو یم كلاخ «یز ىز سا )نون دهناکمنالوا لقارتو زود بولوا قطا تین هنفارطا
 داابننانلورتبعت ی وکه باه دننزو طبق (ریبطاو) هلباه (ةزابیطاو] هدننزونامتر (ن ابطاور.هلییصق
 : ر رد هنو ریہ یتومرونید هذآ نالوا کتش یکن وموص یز یزو ین رهلوافرىضنشریخ رر کف كنا و ك ناخ

 ندندئلببق نالورماترونید مد نالوا یکم یاب یانو زباسطا| هحبولا عهدن#یا نو رخ رعاو نوآرنخ
 ۱ وسو هب , یکم! هدننژو ناک (ز اتم زال روند هنثفرح یک هد a زابلا) مخوذ یازاخ لخږ لامن
 || هلکتوکه لوکی تا هلبمط كناخ(ةربخا ةرنطا) رد ناس رخ ئ رفح ئ زاب نیما نب دم رکیب وب ونید یزاببخ# هدنسیبن

 ]تب رو ریس جز فراتر ززا عض هربخو ةلطیا ةربخ ییمعطا لوقت روند هکعا نالی روشپ
 || ردهیرقرب هدن قاط (هرخ ما )ردرلت دحر يخ انا ادل نیدج او هزخ نانبا سا ندو
 || زرنخ زبخ لاعب زوال کالم هارو نما (ریبخآ ) ودهن قره دنس اض فّئاطیتندوب هدسننزو هبنع (هزربخ)
 4 أ لاقت زد هنشانعم قا وا ق ناکمرب هدننزو ل نو«لاعفنا ( زاسخنالا ا ارى زییخ تاک تاکا لوقت روئدهدب ورايا

 ۲ ۱ یقدنکه سکر هدیش رو لاعتفا هدفا (زاتنحالا) ردیدآ عضومپ هلمف یاران (تا رار ضنضتااذا ناکلا ربا

 ]| هلّیوکس كنارو تفك اخ( زرار هسشغنا همانا ربط فتح لاقت لدا هنس انعم كدا لاو قمابكما نویعسعن

 | تالا نم ازرخ *یفالاز زوخ لاش یب <ییادلوا صوصخ هاب هطایختا نزن سانهماعل کبک قسوم ناتج هو نیشیم

 ۱ روند زرد« نواز کیم تن نابتنهس ملکی د هبننزو هفرغ زرنا )هتک دانا اول والا

 روند هنکیآ یکی نایت هلبسو دنک« دننزورمثم(ز زرا ( ار یک فرغردز ز رخ ی بتکلآ یاهز را نیب لاوديلافب
 ئوف اعاد یتشیا ییدنوط م مدارا هلنیتصف نرالا )رود داتفرح ناهید هرژواروکذ مهجو هدننزوهیاک (هزارنطتا)

 ]| نونیدهرهوح قلطهلتاقتف( ةزرطازهرما مکحااذا عیار نا بابلا نمازرخ لحرازرخ لافي ردهنسانعمقلوا زدیایکحتو
 ۲ نالف مالک لا زدزرخ یبمنجمجج هنسانعم هرهمرولب ید هکلسا کو ولید هفخنوب وییکل مال او تؤوقابو لعل
 نیک سم رد قګ وب ر دق هند ندنس همت کر دیدآتابنو ندنعونتواروشو ٌدعدوو* هند توابشتم یا وامالازوفک |
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 لاق ردهنسسانعم كع رر وپ هتسهاو مرو ادیدش اهق ابماذا اهز الاتش و نیل اف وساهقاشاذا لبالازاس ااغ
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 نانبلاهیدش یا نانیلازوجح لجر لا قب رولوا كم د دنمزوزو یوق هکر ونلوا قالنسطا همذآنالوا ږوزر و دیدش
 عض هنفرط بودیا عججو ذخا هتسفن یدنک ییهنسنرپ مدآرپ هدسنن زو هناک (ر انیطااو) دنن زو زوحب(نوطا)

 هعججاذا ةزایحو اروح زوج ؛یشلازاح لاسق ر دنرابع ندا ومنکب ویمز و هیسکرب هکر د هنس انعم كتابا
 نولوا نددادضا هلبغلو اه رلاسنعم تامروس هلت "دشو فنعو كمر وسهح هترهآی راوطو هسفنلا نعي هعصو

 یناوج هلوا نشم سکر ونس كسموتیسعب را فارطا هکروئاوا قالطا هعضوم لوشزوحوانیل راساذا لی اخ |
 هنسانعم كلی عاسچو هکلماذ هز احلاسقب ردهنسانعمقلوا كلامزوحو رد هزوح یدرفمیکناتسبو الت روم |
 لاسقی رد هنضانعم کچ هلن دشو فنع كلر هریو زوزیابو اههماج یا اشهیکن اذا راز اح لار ریا تشم |
 شارفلادوجم نب قطادبعردیدآ هلحرهدنفرط تسوا كاب وقعب هددادنبزوحوا هعزتق قرغا اذا سوقلا ابن ||
 ردنداروا لع ی سپجخ یادش یناهنصالا نلسلارهاطوبا ر دیدآ هب شر هدنساضق طس اوو ردنداروا یزوطادهازا |
 | زاسیتحالا )ردیدآهب رفر رکیدوردن دارو ۍزوظا مهلا ندیزنب نسح ندنیث درد هیرقرب هدنشاضق فوكو |
 هعچباذا *وسلازاثحا لاب رد هنس انعم كلتا زارح او ذخا یمودنکهسکرب ی هنر یخ دزد هدنشنزو لاتعتفا |
 ندنسبحاوتواضق حومچ كن هدلب هکرد هنساسنعم كالا ةض و رد هنساتعم هبحان هدننزو هضور (هزو ]یضو |

 اذکو دیحا نلا یهو مالنمالاةزوح یم مت الا ناطلس لاقبهنمو ردترا بع ندنننطال سوراق هل كمابشانا
 هدزاچو ند هنسانعمتلبجو تعیطو رونلوا قالتطا هنجرف كناوسنو ردي هما مزوا هنوکرب هزوحو تل اضرب |
 یهو زول ا ةلبل هذه لاقب زونلوا قالطا یدک ي راک روس هوص دنا یجسقءود نوا یزدی :يداور |
 لاعن ردهثتسانعم كلی اهن وص هدو وکو نهم نمد ەود هدننزو, لبعفت (ب وعلا )ءان الال بالا ەخت وتهلبللوا

 | نواح: لانش زد هنساسعم هطلاخم هد تازو لعاقم (ةزواحلا) زوما ةلبل ءاسلا نلا اههح واذا:لبالاز وخ |
 روما هکر دیفدارمو هدنیشنزو "یذوجا (یزوحالا) هنطوادا هزواح لاق رد هتساسنعم كم هنکحو ءطل اخاا |

 زوجاو ی زوحا لجر لاقي روید ید زوحلا رود همدآراذکراک نالوا هرزوا تربصب و دج هدانا ضو |
 یزوجالجر لا قب رونی دهمدآ ندیا مظنتو قوس هلهجو نسحا یطاصموروماورونبدهمدآ ها سو یذوخناین
 ردق دار هدشلات یانعم هلی یزوحا هلم كاع ( یزو ا) قایسنسح ارومالا ق وسی ی هقابسلانسح؛ناک
 زج دم یلقعو یار هکر ونید همدآ لوشو هل وا رجوکب ونوق هجیرکلآببویعشراقهرخ آ هکرونید همدآ وش ل وق لغ
 لجر لافبهلوا ردیافرص هب هعظع نوما بویلیا لذتنم ی أر هه تاهره تولوا داشزو یر لهآ هدنتاذ عب
 زاضا لاق د هنسانغم كلا قار مطب او لودنج ند هنن ر هد نن زو لاعفن نایت الا)ارخ دم عو هبآر ناک افا یزوخب
 نخی لا رھ زکر م اوکو اذا موقلازاجنآلاقب رد هنسانعم قلوا هخرالآ بو شک ی رکر مینی د روط هسکرت و لدعاذاهنع

 اومزهناهسرولو هدنناجءادعاورازبد و دغلا نعاوزاختا ابدا هسیارولوا عقاو هدنفرطءابح ار اسکن هد هب رار کر بد جن راش
 ردهنسانعم قلوا هغرالا بولیکح-ندنرب یرب نکسعیکیا هدکنج هدننزو لعافتانواعفلاز روید نب ید هاو و دوخناب
 هنعهلا مر دوعس ناکه دننزو دا دش (بولقلاز |توح) رخت الا رعانهنهذحباو کا! ذا نان رفلا واک لاق
 بلاغو كلامه ولقهاک هلغلوا هنسانعمل المر د شلو ادراوهدش دح ب ولقلازا رح غلا: وبا نالوا یۈز م ن نزار ج
 هارو ظحو تایهنم هکدنکی اجا بولق لوا هکر دیا ثعبو قوسهناکنرا كلاوج او ل اعد ا نالو سان یان نقلوا
 رولوا ج كنه” زاح اکر رلیدلیا تیاو ر هدشناونع زاوحملبا هدادشم یاز رام باور ولو اا تلات خواف

 قزال وا یصاعم هام الو نانیمطهدب ولقنکارولوا ترابع ندروما لوش بولقا" اوخ نار دک ڈ یب زاتبو لرط
 زدهتسانعم قلرویق هدننزولعفت (ز وعل ا )زالو ارب و ناجل خو هغدغد هلثاربا شار خو هش دخ ند نتج ت هظ چ ال
 لاقی رددنسانعم قلوا هضرالا بولیکج ندناکمر ورد هیانعجوپ ید ربع ها کها تو لتاذا دل اتزّوصت لاقت
 هکر و ښید هیدقانلوش هلبعص کام( یو ا) هشاارف نع هز وانغ هيلع لخد لاضیو یفتاذا لجنزازوصن
 ۱ هدنودو هدنور هدنتاذ عدا زود هبهفان نالوایروخذمرس لوق لغ هلوزولواهدهخرالاا اد تیمش راق هبیزوس
 تقلخدوخاب هلواردیازجاع ندنکآردا یاس هلفلوارروترآ هکدتکبویلبا لذتبف ندرب نس هام نکآ بولوا
 یتدنیرقلا عطقنمهبهوقلوا هک هتن وا عطقنموزاع ندرمود باسن هلبراتمج كلکشاو هب عی تهازفو
 تغطقنا هفلخ اهل قلاوا روخذمرس ابهذنع یلاوا لبالا نع ةزاصممیا ةینزوحدقان لاشب :زونلوا قالطا
 | ندنمدمهوقیغر هکر ونلوا قالطا هفربخذو دازلوش هلیسهیلب رغصم .مازوا .اهتهارفو انبتقلخ ین لبالا نع
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 امد ۱3 نفت, نبوت نمک ما دار هلی |
 < بیوبع)ازب یک کرک یدین زو لات زان متال الجب اونا دما یاءارفح"نالفنیبو لع

 لقب دهنسانعم قمروتوا هلی جو ماموق هړ ید بور وق هرب قرا زید دوخلار بوکید یرقان
 و دام قد ناشی ات هدکع روو تفوتسااذا
 و هدو خم قحاضتاذا لب ارفتحلاقت ردهنسالنعم كهرب د بولی نوش ود یکرکلرتناع سولو
 مر یوا قار ردد هن هلك أ | یراقابا بوبموق هر هر ید هکر دهنساعم قهروتوا تولوح و و

 نوای ئام الب زا چم | هدیدنزاو مت (نفصلاخ برو نلع اشنا یوتسااذا نخر
 برش دسر کت دک هلعافم زا( نفوتساذا لحزآ
 یاس ن زاچوا ل تيراقاب ی نجوجیرب مدارب دایر صقو یتحف لاحت ی یرفوطا» هانادو

 بهتر هر شط از دردبصم ندر وب زم یافت «دن شو هجنرحد ( تقوا نادعسا هکر و
 افزایی تل فاومو یزنوخ اما لیصارفوح لاق رولر دک كلبا
 تدل اه روند هکر نالوارول روح ثونود هفرطر ندز رو درو درې هاتف :زورجاخ

 حد جوک و روا هم یراق کوله: لوشهدنزو غالب تها ةرقاا قدشلنت
 ۳ 1 2 س تك یف كاح|ناخادرولواردصم نانا رفح نبی الحرب ر فن تناکاذا هوا اذن
 و مهویشخاذ [لوالا مایل نم ازلخا وااو ۳راه نذهنسابنعم زوو قام وص یعولق

 کو قضا وور شب روتید همدآ ی وخ دن هدننزو لاج هلپ رک نه دد شم مالو كن اخ
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 و هلاهرونیدهرلج نیم لنعوم رونی دهضوقبابو رذیذآ تابنرو وند همنآروبوب و زود
 لو علينا و راط ُهلیرسکتلحال ناخ )اردن دارهش یوکشیلاةنلج نا ننراحو: رائدا كىبۆئ
 جرى ا ةر اج بک قبرس ةرکعب ول هر هنزو هح زفر رایج :ییبض یا ناش بلق لاغر

EEE)ر لکو ڪو ا یتتماقا وفلل زلت لاما رددنسانعم قلاق قاب ف ترا ناب  
 ODOR oT DEET اذا بلقل نل لاقت راد هنا غنم قوا كادر د
 سام قلا ی تنور رو لاتا .(نالثح ال. مشناذا رمال زق كاب
 ر یر ههیک ی کیا هدشنزو لاف ا هذا ادا وحق هنمژلتحما لاب

 کریو نما هک ار قسم ((نوولسا) هل تلقو ل ناق یا مالسکل وات لو قن
 هی ناب نر جیم او زدی ی ی

 نی نسب زی ی ی دا لا ی

 واز وز سس ۱
 ج لاشرد مپ جی امور زاما )خفلاذا نایب لارج
 | هژاجن هدرانزوتف و اقلنیفح زانو داغ ريج نالف نیو یی لص و شا اذ نیما طا بینم هزاتسمس
 یخ تناکاذا ترم نامور لاقل نوبل وا قال لطب نالواولتضو ین محو ردنوخ مانده کد افشا
 فوفو نیتم تیانبغبهلسنانم وب روید میش نالوا دشا ردلیضفت فا رج الا ردیدآ حض ومر نماحوتضوجب
 | امیتعا اباضرجآلاقف لضفا لاننعالایا مالسلآةبل# یبلآلثس شیدا هنموروناو! قالطا هیعنسن نالوا/
 | راح دنا زا ج نر فوغ نب فا زنور جو ندا نحر داد یماسا حد زو باک المخ
 ږد رت یمصظ کو دی لقب رو نو نیدهن السا مادنشتزو هرم )ر دشا با تقلب یوم را هب رد نل واب
 | رووا قالطا ههدآ نادپاظط مک نکی دلی ا ضبقو ناخاردذوخأم نیدنساسعم تدش هدیلتنزو روبص نول
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 هن ویوادبل هبوقچ ىلع دنفهتشنم لبطاعفر مهیلجرنم اس اعیجج هبفخ لصایقاللبح دش غەخانااذارەتلازچ ۱

۱۹۹ 

 see سس IEEE س سس همسرم

 دوخاب كنالترصیٌد دوخان لدروفیشید لوفلیع كدروق ندعابس *زیهجو رای دابا هدام حرظ بوپد بیطخ

 زا ندایایسن یدبا یسدلاو كنيچراخ تیشپ هکردیچما كنوتاخنوغواب هقشب وز دلع تانکیناا دوخان كوبا ید

 لاردا ینتخردلواهب هدقدلشب هتکررج هدنجر یدلوالماع هیییش بودا شارفتماوارتشا یرد. كش هلسعلوا |
 :هدیرنب هلتهجوب یاداردیا تیاکش ویدروینساكلد ییترافروبهدنا ۳ هنسدرپ هدعراق هنب اب رقا هلکنا اا ۱

 تودیا كون یسبرواب یدنک اربنرد دزوف یشید دا ندهروکذم *ربهج ذوخاب یدناوا لثهةمهح نم قجا

 رز تالاب و ډز دلیفکد روق هنسب روان هدقدنلوادیط نالترضولن نواب نونا درب نما ییسنرواب :كنالترعض |
 شمار غوا هرمْیط یسهتطروع و عفت رمی ا ءارهج ضیرا:لاسقبروپشیداهربننکوب دشن ذو دارت مات
 زا ریهجالا) یار هر قم هم ءازولو دقدا هحنراخیا ءازهح ن لاق » روند ەزۈكە قل ۱

 4 تهتاذا صالل تززا هجا لوفت رد هنسا نعم قم ربضاح یلک بو روک کرا دتره هشیارب هدتنژو ارج
 ۱ يا نشروا مه راشو هلن وکس كہجو ضف تناح( نار معما احلا للت ناقف |
 ةزاجو یربجو ارج و ارج هرج لاسب رد هنسانعم كلبا منم هدنشنزو باک ةزاطاو) هدنشزو یسیصخ |
 لصفاتا انج لإ زد هنسانعم كلیا لصف یغلارا كثب ىكيإو هنکو ةعنماذا ىناتلاو'لوالا تاتسلا نم |
 ندنتلآ كتهوذ یا لوا هرکضندکدروکيبا یرلکدیاجنندرا هی زاید یرانابط كن راقانا بوزکوخ نیهوذو |
 لا زردی اوید نونسادلقهدتفو تاج ها ناسیت هی ضاب كنود رد دنس انعم قلب هنبراناب کیا تالاب تیوکح |

 كل هنس هکاوا زا جو منتماف هعنم یا نیم اف هرج لاقب زدعو اطم ندلّوا یانعم هدصتنزو لاعفنا (زاس لا ]|
 كجمديا راست هني نغایتنفودرغاب هدنننزو باک ناال زا با تا انا لسح را قيا لآ كقد هنش اسم |
 یک ق قاشوف نوجا قلب بوپهرچچ یناوتا اقلطمو,یدنلوارک ذ اضنآ هک هتن روتید بیا یراقدلغب هنیزاقابا هدشفو |
 ترابع ندنلاضقو هیحانعب ندنرافالختو فاسطو هنیدمو هکم هدب ارعلا ةر بزا و روند هّیش ناسشلغب هل
 دوخاب نوحهیدلوا لصافوزچاحینبب هرس ضر أ هلبادجت دوخاب نی همان ضرا هلبا دخ ریس كنهکلوانالوا

 قاشاطرف شب یی رح شب هکس جنرارحو ید توا قالطا نومخیدلوا نوصم نی زوج هلی سجشرارح
 رال اط هدنن زو هر[ هزحا )رابنلاهّرحو .ناروش هرو :یلیلدرحو: قاو*رحو ملسیب رح ردرانوب روش
 لصفا قح ینرانیاو عطف ینزاهعزانمكسان هکر ونننید ها هتک ل وشو نوچ راكد لبا لانطباو عنف قوقح روند
 ةلطئا ةرحلا ىلع نورطيص» هرج مهلاقبردز زجاج یددررفم رهلوا ردباعنم ندموجهو طلسن هی یر هل رالی

 هدنندب(نوصا) قشیب مهنیپ نولصفب و ضعب نم ساسلا ضعب نوعنعیآ ةزلا نع نوت ذی ةرجس تا لاقبو
 ۱ لاهروتد هیهود شفلوادن و یرلکدند زاجو روند همدآ شلوا باصم ندر قب هناغب زارا

 بچهدلب هد ن زو هفرغ زا )زا اب دو دشمیا زوج رعب لاسبقیو هزمت باص یا زول جر
 هلتسانم ی روند هنغل روقحوا كيسه وقمداولشو نوطو هنبسانعمرازادقعم رونیدهرب نج هنلغب ةنبظوُفهروح

 أ كآ س رفلاةزجو ده او ةدشلا ىلع زوبصیا ةا ديد شوه لاسقب نولوا هیاک ندلیگ وزب فم كروز طاق دش
 لا هنمو روئبدهرب یخی دشواق كنب رار وکو ب هلنیا من كنيردهقفوب نالوا هدنتلا كنب زد ناب لیق هدنلفشا كنا |
 اهلو لیالا تدرو لاقب ورونلوا قالطا هضاجوق جو ردندباود بیاسعمو و و نیحنکلا م لتم یا ةا یادوه |

 ډای و لصا هلو قلب ارن كناح (نخعا) ردیججج لوح هدننزو برغ(نخ )نوظللا ماظعاعا يش یا رج

 لنت نار ردهنساشعم هرحاو ردمنسانعمراببتو تز چو لصالایازجحعا 3 کوه لاقت ردهنل هنانع»

 مبارلا بابلا نم ارخ لجرازجچ لاقیردهنسانعم قعسروب بوشب روبرلقس رغب هدورجا یشانندقلافرتسوص كي

 زانیج> الار.هرزوا سایفریعرونید ئیوازج هدنتسسد ردیدآ هبرقرب هدییاصف قشمد هدننزو یرکد (یزجچ) جزاذا

 لاقبرد هنسانعف قلوا عع جو نانخا نتااذا لجر اره ا لاق رد هنسا نم لک هتسکلواز اخ هدننزو لاسعتفا ||
 ةطوفو هرج ی لج اذا ۍشنازچجا لاش ردهتسانعم كمزوکه دقاجوق یبهنسنربو ععجا اذا لارا ||
 | كلكه نالوزاخ خدو هلن رمنیک+ كنەزھ(زاحالا) e "دشاذا رازالاب نهحا لاق رد هتسانعد قاغا |

 نرخ نالوا هدننسبتیب یرامتلاسص هلیس بن لعاف مسا هرم ) زابحا یتااذا لج ر ازخا لاقت ردهنساعم ||
 هعناسم هدنیز و هلعانضم(ةزحناصا) القى اهفوذع زع تناک اذا نوت "دل لاش د رول وا قالا هنح اقا ۱

 ۱ اجسام لاق ردهنسانعع عنا هدننزو لعاسفت (نجباعلا) مهوعتاماذایهو دغ اورچاح لاشردهنتشانعم ||
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 ۱5 سس سیو او هم ذخاؤب ملاذا زواجو,هبلذ نج زواج لاپ نیل تتبع هنماینعم كلی هحشاسیو
 _ || مظموقوچ ەكرونېدةنسەترواكنەنىىنرهەدننزوزول زوجآ ) طرفا!ذا.هیف لجرلانواجت لامیردهنسابنعم كم
  یسدافزوکز ویا ریعتزوق هکر دیعا فورعم س زوچو ءنیظتمو هلو یا لیلا ذوجب یضم لا :ددیدبنالوا
 قالطا یزوخ هنلهاو بتا قوا اندطسوروناوا الطاهنس هکلوازاج جوج زوجو روک ت زوج عجب ردییرعم
 ارج( ءازولطا )دی یداورب ندنرایداو همام زومبا لابجو ردیدآ لابچ هک زر صوصخ هب هلهاصون,زوجو رونلوا
  نوتاخرویدناوقالطجاهموقرم هجر اشن اکا هلک د هنو یف طس ولا ءاضنب مازوجر دیفسا جرب رند هیکلف جور هدننزو
 وجود رج ها دهنویقءابسلوشوردیمسا
 ۱ ب وص رج ار لوق نلعب وصمراوصرب هدننزوهرمن هزوجا )رود هیویفءابسلئام هضاب
 سنج مج تویوتا كيج( ربا وندها زننوصدننزو تپ ارز او ا) رولوا هدرخ تیاغب
 دون زساه ( نا ردیدآ هبرقرب هدنبهکلوارنصمو نوت ددنیا كنمزد هر چو هدننزوبنع رولکر جو
 ریانبزب قیچی ازار هدهفاسم حبرفرپ هنافرع هل يخيم ناجل اوذر رونی ءرازمو زبقو .روتند هنناچرب

 ناف ی نو شادی نج ینجش لر هلس ید لس (ءازوما اولا وبا ردعقاوهدننبهیخانبکیک |

 | ددیدآهیرقرب هدنبابضق لصوم | هابط كيج هزوج ندیس هبنک ك هللا دبع نسوآ ندنیهباتو ردن هبنک
 هیجان هدنه هليرسک كيج (ناّمج) رشیدآ ثبر و ددندب رص ناوسنا کر دوش + هد زو هننهج(هزب وخج)

 لئامزوچ) دیر رش تبانهدناتسدنهردورا دنفو عنهروناو ارت وب زوج یندهدیکر یون زوج زوج) ږدیدآ
 ودققدنفآردب رم كرهشرب ضوصخ هه (*لازوج) ردیعسا ابن نالوا زییخت هوتا هلبرسک.تندشلش-یان
 رم ) زدن دانس هج هودا رولوا یزاهنا دهها هیرک اعونو یرادقمز ونص بج هرچا یرهدرب هداتفوجو
 نیا ما لالش یک وطح نلوزدهنک نالوای الو تهخ هد افرب هکر روننیدهیلو ردلعاف منا ن ندهزاجا
 1 نزای دا ہکرونلوا قالطا هالوك لوشوروښید همدآ مقو یتمو هشیوما كيت و "تو یا ری

 ۱ ی یتیم هنس هظح الم یکیدليا هزاجا هترا چن تعسندتتم دخ یسیدنفا یمن هلوا شمر و نذا
 (نازوج) ندیدآ هترفۍکیا هدنامفضا هلیجض كیج (نازوخج) ر ډب واجت ییچچردیدآ شابت. هچنالا عونر هل مسک |

 ۱ نیو کاوی دشواری كندنج کیا هلبصف ك هج (تازوطا) یدیدآ هیرقرهدنم هدننزونالم
 هدنشنزو ثادح (زّوجل) اردندنیت د زا وا روصنم ندم ردندیابقلا هد زو دا دش ناسا )روشد هزرب ۱

 جانحمكنسهاوقد رفاسعو سو رعوتیم هل یتفویرسک كپخناهذا) رد دج زوجان لهسن نسج ردندیاقلا

 نالواهرزوا هلحار لب كيج زاهجزو ولکتارهجا یا |عججو هزه یی رونیدنام "و باسا یراقدلوا
 || ایی هدلقحب نیلبا تدوع یتدرب تو دیا تبیغو روفن 3هزاهجق لرم لئم ا هنوروئید هام ازاسو نالاب
 || البارططاوشالت نذنآهدکه شوداهنخلارایراقابا بنوباق ندنت رص تالاب هلبتاودا .كنجسفءود هک دون لیصا نونآوآ
 ۱ هو تیر هدآر یارک بوچاق یرادقم ۍروډقم هلککپوا
 : ادنعهما مرمصیرمشخز روآواهدنریدفت هزابتمجبف ارناعراس هلغلوا ندنس هلص کناف بالا

 سس
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 ۱ pe اپتادا بهتر نشب 2 رلهنامانیو لات زذا ضو لا اهج نیلکب هنساتمم كلا میظتو

 ۱ توس ورا ًابهیارهضتق رفاسلا نهج لا بق رذغواطم ندرورنیانعم هدننزو لدفن نه
 | نائف تلخ ووج هدندنزو زمز (نهلآ) هل ین اذا مال تنه و هنساضنعم قفارمعاح
 ۱ اخ تن لالا باشی نمارمج عوج الع نج لابشت رد مننسانعم كليا ماب نښیا نوذنا تعربس

 [ ملا نهعیحع ع زا لع رجا لات رد هنس اعمر هک هلیرمسکنهرمه (ناسهچالا) هیلع منو هرساو
 ۱ محو حارس نیا رپ تور هیت لامن دنن اتم ی تود زو ریما (نیهاوز هان نو نمنح
 | ردیدآ ات اس نیا هلو هنیفس (هریهج) فیفخ یا رهجب سرق لاین رونلوا قالطا هنآ لرکوب
 هوا هود نشو مس دنا ابق کا هکر دوب یلصا رد كن #بیطخ لک لوف رینج تعطق
 | لی دلبازاغآ بتا طخ نوضتم وصف هد اضرا هتبب بولکهف طلوئفم رل هسکه کت ندا ارخا هلی
 1 كلوتم کر وندا مد ةبطخ ها تا یدپاهدنهورک,نیعتجنچ هاغلوا نددمشاوسن هروکذم ةو فن بدهم
 ۱ لک لوق همه تعلمف دهشاوعف ارخولصوا ندیناد یس هلجج هلکعد یسداسایالتفهاغلوا تایرفظ لا یتشلو
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 دل وق لی وبكر دترابع ندا | :
 زانو تب نبابر لع ات تارا لوفترد نل ھتسم من تاش كلبا لة كراج: ىو ززا جاور رافع ||

 هتفنا اذار ژر لایه نم لقب اقا ینزما یارو زوجتیحاربب ارعب مهلاسهدافاذامهلبا م ھاز | ۱ ۱

 ۱ کری هل هوس ی هدتنزو بتن نوطاو زو دوش نوه ی

 ودهتسابخم زاوح وز ر یکتا را در دان نداهزها تا : بتنی کج (ناولجار نەخ زانا اچ |

 هزاجا یا: هز واج اتقن رد هلس اتش لوک هفرطا وا ندربرب مدارا و هزاج عع عضولا وان جلا ا
 هل جم انا ها اخ لاتف زدم نام یم و دش وات مټ وا ند و ر: ئم د آر هلبارنسک كنهزمه زاب الا

 قساذا نتزاج ا الا فن عقسا لونا ر د همام کمر ووش نوان مواوتص یب ۍشاوماکوخاابا نالو
 رداع تسچ دنس انف هوم باتو لنز و وتو تاروک لوفغمواور ن هش ر و رک ساک كتبش ۱
 كن هدام او منا وز | لاق ر دیتن ت ماتم كليا ذاتشنایربماویٌأرو هل غ وساذاتاذزاجا لاسقب
 زاجا لاغر دن نم نک کن رو هل یا زا لقب ردات سهن انکار نوا ضم زوج
 دتراتبع ندعوا تفلتخم یق کر كاف حدن نالکهرکصندنف حس ور هد رش ضرق نف هزاجاو هن نوت

 قرح رک لاداهدن :رکید نکیآ هل مهسا هبفاق لۇق ىلع یک ق قلو حوتفمو قوت نی

 ندکب یاماها عام ید ۳ كزغ ئ ار رغ لر داف ایک ولو

 قسسو روند هم دآندیاهفاسس عطق را و روسد هو هرو كلاسردلعاف ما ندزاتجا هدننز و راتجم

 تاز اوج نخ لوقت روند هنت هک رو رج هددنز و باس (زاولا) رونید همدآ نالوا روس چاقو
 هییض راو هیشاول اژاوخ هاقس لاشه ون هب وص نالوا قش عورز ویشاومو فاما كىا |
 ترم لر د امت ام یا یاب ها ی یشاوم دوخ االزت ندوهسکر ( هزانعسالا) هال ایا"

 | هزابجالا هنم باتنطاذا هژاتعسا لاقت ود هسا تنعم كسلا روتسدو ناذاو" كنباموا كضراقساذا زاجاف ۱

 ۱ لای رات کناف كط زوج نداد و كز هفن رزم لرب ی هود هد فنزو لیغفت نوعلاو ندالایا

 ژدهتسانعم ایا رقتواضما ثوروکلوهمواوز یشیاریو هاقسا ناف زوج لقب ردهشمانعم قعزاونص یراوطو |
 | اولا دراج هلهدعا د راعالاز و اق زد ساغم قادر راج یدنستربو هاضماو هغوساذا رفالازوج لاققب
 | دایدنراد ین ندننیدلوآ عوبطعو فوغ ره هدندنعهلجج هلتساشاوب زدکعد یبیدیکب وک ہک دیعجج دز اج

 | هزتاجو لب یا دلب نیژابنام یهو لاشمالاورا تەش لازا ىا لات قىر ۇئ لۇ |یالطا لاو رای ندیانارتکورپس

 ]| نشد یر ندکولم هکز جندی بومرزوا ناب نمر اغ ىئ هیتر ام زاما کال نوللوایالطا کو
 ةع رادفوشاکا ةیسودنآروعآ هرا فن هوا ندرهنو منکر ھهل وا دز اداری هنراه:قافنا .بودیا رع هرزوا

 | اجو یدنلو (لامعتسا هد هیطع اقل ط٥ ذکر بو دی)اطغاهوزوا دوغ وتم جواهرات دمار ورخ هلکعذ مزهدیا ناسسحا
 ۱ ووئشد هبوص مارو روسد :هنغاروط كندا كنو راک نوقو روید هیمننحو وی ۱

 سس

 | دۆ لانش زد دنس اسف كادر وكر ایا اس هدنقخ هست رب بش ناسېلوازئاجە داش ەدشازو لاقت
 أ لاق حتما وضو دیس اوت زج ن دفا کو هنج كم دنفضعاو ها انه | ۱

 مهاردنازآ وج لاس ردهنساتتعم كيا لوتف تویقاب هنف وب رواد كزەقاو هبهذخاوی ېلاذا ەنذنعزۆچ |

 | 2اصا قزوجت ل ادق ز دلعتسم هنداحم كلبا للتو فیفخ هدزا و لخ هل نم مقام لعاب لب |
 لع كم ناهار زاجلاب راکناذا مالک ف زوجت لاغر د دبا شعم كل ملک هلقب رطزاسحم مالک قفخاذا |
 مولع لها زا و زوئلوا قالطا هلو نانلوا رذگهلباههاسبعظق هنجۋارب وا ندنجوازب هلتبسا وب دناکم عما |
 لدنرابع ندا لاننا هم تب نو هقالع هدانهنایلوا هل عوضوم هکر دیلب -الطصا |
 حعضومر و زونلوا قالطا هلو عقاو هدز قاروحت یغارتط هدننژوءراسنم( هال رده[ مضومب هد می د ناچ |
 ۱ تغاجو قزوارسوص رونلواق الطا هما لش اار روند هرنالوآ یهو وقل

 ۱ ۱ | ناور لش وتو نا کرک دونه و نوسفوآ رکو نوسناوا سرا مارو فو
 لک دهدرخ ناتن ۋان 7 لطامو ناد تواو ضو یروقرآ دف كرد یکیا هناخ هکر کر دل 6

 (نواسنآ) رولر اوو دليم لوح زولك ازوجاۋ راك هزوجا تجب ز ربدربناک 1 هدیسراف رونلوا عضو دی دنا | ۱
 : | یمع میوه تی ب رۈي خن اؤ هلرهاکو خج تنیآرب هدننزو ان ناتو هدو لتجافت |
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 1 قوت ولی ور رو وز ترمیم دوبی ترا ندنما دیش هم یه رح و

 ]| قالوا دنمونتز ولجو .ردنیژخغیضراف زواکهک رد مجزا زد هویم ناسناوارپعت قد هکر دیهماقدنب هد شنزو
 4 لفجبان حال نبني لوپ اور ردا تنسف یهتلا یؤل نب ورع هدنتزو منغ | نل ر ونیداهمدآردام
 ` || 3 ەنسانجم كلك ۈ دىك تەرس هذننو.هجر رد وللا روید هان خرودوب هدننزو جربز تل ردیسهینک

 :هآددشو بل نزول( ار با لجر ناجی او باهذ اف فخ نیز او ازولدپ لات ||
 لج لاب رونی دیسک کاو لیفت هدایزهدننزو ساط ناب و هدننزو دزو رج ەچ لبا ل چ2 یام( ن

 بز اچ هب يراف هج وق شعرو یسپ رد هدننزو ۲
 دان وشو دعا فن یهوادیستهازوسع ایه تمأشتوا رب نف ناتو لوقت روند هب یداقدحوف نالوا |[
 دونم كبو fs a هاا لوغو لوچ لغ ۳
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 5 رک همی و ر هدننزونرم 2 نیاز, :هنلاع وهو  هنعیضفااذا

 یب ابار لاس دکل نانو |ییجت کنادروق دار دکن کاره کو هاش

 زود اهوا نرالا شبسهذاذا لی نجی ناب یز فون انعم تکه ر رو نثعلا قوفو رضا نود اذعاذا
 روډ ةد نھن وک لک ف وچ كن اسافرخ جو هبآر متسااداهرجچ لاتیردهننباتعم كليا

 : یک در یک ربا ںولک زوج یعجزد ناجهدهلیهص كيج هدانمو
 رس :راهط ءتو قنعلا قوقو ساه ا نو دو دعو هو ىز با ودعي وه لاق
 Sa عیسی ا یر راج لاق رو ښو هکشا تاج و نتج نکشایرجو

 اسم :ناغاوصص زآجیو 24 ناک ادا ةز انچ هقانوز اهرب لانقب زونیدهبمو د نالو اراي یکن ل

 و درود هنسابل تشوا صوصخ هناوسن نمی هیهعازد لوش هز اجو ب آتو یا زا را
 ذو هفرغ هرجا )بیدیا یقرکاكيرع لویخ هکر دیجا ییمرف كندسکمان یخ نهاد هزآ جو
 | هدتتنزوزتم( زی [,دونیف هنموغوب كلابتالوا یسنادو رونی د هنس زوق دروخو بانو ربع کو رونیدهیامرخ

 یوا داوقلانهسیآنمنل سوت یکدتیاسغب لی اتوب رد لیعفندنم اند رج و ودعناضاوارکد ۱
 میت کری رمق (یزریاو)«دننزو طبق (زطب) وفلا کیا اوقلاریج لج لاب
 | یی وج رد الا رب راک کردصور ندرت هرزو اینا كنناس تادرفغ رولوا ولتوالحاعونو
 فی هناد)وکدم راک دز اجج امد مدننزو تدجح نمار رد یر ناتسب زر هدیکرتردم زماو
 ۱ از یفلاازچب لایق دفن سانمم,تامزوا هدننزو زیک زمان آسا بکر باک دارت ل جر لا
 ۳ جا ندا وند رک و همجپاذا یا خب لاقپندهنیم اعم كمرادکر وفزتساذا یناشلا

 و نیس ها هتم لپ رسلک ڭوچ - لوق لرد زباج هر هلبعف كيج لوبا هتيم لکت ایج زانا

 ار ۱ :A ن دشاه مرتا وبون رولید هت ولات قرهلوا تیم هدناښول هلرارسکد وخاپ رد هرز وا نسمکعلوق لعرو إد
 |[سنیکل زا حل مای با لود و زنی فا نیز الف کبد تم

 )لایه هرو کی هژخلهدنتلآ سکو هتیم چ ونغم هلخلوا هدنتسو| كن هلکه کف ندشخ بو باوج هلبت واب
 | قو ردکیو مو لبیس تب واوا لبفث هوا سنا فنر رسک ك يج هزانج و دلت بدو ۱

SNEبازتشو روناوا قالطا هضب رموهتسخ هزانج وهپاو ها و موق لع لقنام کی هوهزانجا  | 

 | دیسا الب هلو اودالب یو تیر هدننزوهرغ (هزمج) و قدروشد هندولط

 : مالعا ندیدآ هب ردو هدنابمتصاو ر دتسرعم هبضک هروکهتنانب كرابش

 ۱ ا لە نیل )ار دندنرن دم هزمج نب تک نیو ندندنرب كرانآ ۱

 | نیا اپیلع لصد نا تصوا راونلا ترضتحا ال وهو ردنسانعم كابا عضو هرزوارب رس یه ردشلوا عقاو
 ۱ كيج نوار وا ر نتولع اف ريو لا لع اهونعضو اذایاقوندت اف/اسهوعن زجاذالاستف كلذقەل ليقف ییبضنلا
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 NITES مش ی NOE هنطقا اولا با لا رم هنسح

 قالسطا هبهرابرب ند هجکو /ردیدآهیرقرب هدناسيفصا چوب هرم عطقبیا نا ایملناحاذا لای لاقب
 شام قواو هناویخ شرف ن وت هدننزورما یز ورنوزا) اعم دمطق یا لیلا نمنجیضم لادن دونلوا |
 شیشطاو رعشلا" جا لاق ردهنساتنعم تک تواو قهر وب (یحدوبهدننزو لاتقا ناجا ) :جنالا )روند هناکم]

 امل ناجاذا للا رجا لاىقردەنسا شەق قاچ بولک فو مىك ك امرخ هلن سنک ناز زازجالار نع
 نوبق كمدآربو_نسیاذارقلا جا لاق رد هتساتعم قعروقامرخو ندیم هنلیوات هل یره ٹی 1
 یکیو نویق همدآرب مدآربو مهنغزازج ناحاذا وفلازعبا لافقب رد هنسابنعم قمناچ بول ور را

 قعشعب یافو كمدآ نالواینافریب و الا ةرج هل لعجاذا لج ولا جال اتقن رد هنس اعم مرتو یلییلتفرق
 ردهنساننعقعروقامرخ یتسدزب هدننزو اووعق (ز نوا ] تونا هل ناحافا چاو وواو

 هدننزو همان (ةزازیتاو) هدننزو بازغ ناز اور لنتمعف (نزلبا) نضباذا قافلا بابلانمازوز يرق نیل
 نویق صلاخ شم ازاق یرلد وت تاناویحیاسه رج لوق لع «رونشد هبت رخ کوب مک 9 3 و
 زرت ىج اروقىد هن یعانب نخاعلوا اسرعتساالصا هرکس دقت ببینی قلب دو ین س تا 3

 هلتتساذلو ان عو ترج هاشفوصیا "یا رج لع ضاع هناک ناب لا هنمو رولکر ازجو هد لک
eهل اه (هزوط او).مدلننلزو روبص زو کنار لهنا هبنشت هنس هج اک ان شاف  

 هدننزو فامس (نازلا) یکهنوکوهنولجرونلوا نالا ەنە بغي و هنککمارولتفید بىكو هنوبق قخ هلفرق 1
 لاتماردقح .هلوا یعزدآ هوی# راسو .یییسک ایرتو نی نیک کربن اهم تشنه او

 هننیدنقرق كلوب دننزو بارغ ( ناب هربخو لا مارصوا عوزا دانصحتنمزیا زازنلباو: زار تقو نا
 كوت روند هه زتو تست نزد برن از

 ۰ هرج نایمعلعو یا ر عر دند ماشا هدننزو ن دن نر عطقاذا هنم ل اضفام یهو كدا ن

 ةز ی دنع لوقترونید هب نغاس و کر ی ماتوطرب لی رسک رایج (هرجتاو) هدننزوهنیفس رو ما
 ردهزجزچ یدزفمارهاظ هنسانهزک افمرونیدهزارک ذ هلبعف کوج (نجازطبار نماد ئا ةر زیو فونصم |
 هدنافصا هزوک هن هاش كج ناهن ردکح هديا ورخ ندنآ وعلم لاج د کز ديما ضرار *دنزز هو( رح 1

 یف یف كيج (نعاب) نیس ادا لا رسا لاتقلردهتطانعم كلذ كرو تیولیحم نیک نوچ سالا زود
ETNقفار ردیدآ ثواز هلم كيخو یضق كنا( نارنج اخو یدنلوازکد  

 | یشلاق عرسااذا لوالابابلا ارغب لع زار غخلا .لاسفپزد هنس انعم كز وب هلتعرمس هبنوکس کناف .ذلیج
 ءاوطاذا قافلا بالا نمازلح* ی نلارلخ لای ردهتسانعن كمرود ندهن توب لینوکس كالو شف كيج( فلآ
 واش«. دماذهزلجج لاب زد هنسا تعم كردن وش بوی یر ونفت ون نات تا قهدهر
 هلغل و۲ تبثه هلسترابسغ دععلاوت هدنانهمن ال "کک تولوا موس زم هدیشناونع لاو هحنوکهدزا ننن عی نکرد

 هرها مان حصا یب :یلعصا طوس زلخو غر اذا هزلخ :لاقت راذهنسانعم كم تا عرتو رولوا دنسابتعم نلموکود ۱

 هل رکس هود ینباص كنس هلوقم یعافو قاحمو ر روند هرکس نر اض هل و نجوم
 دزنبطم لنیخعاق نلجنو رعغبلاءابلعت همزخاذاازلح هربغو ناکسلا ضقمرلج لاق زد هتشانعم.قا یو یخ

 لابیقیزد هبات امہ كمك« رب لتعم ل دج وزلو ویدا هپ هقلح یرکد نالواهدنبد كتنرم قارزمو روید
 لیعفت للاردن قەن لا ولت هنا تنیجءاقو اعر نم بهناذا !رنلخ و ایاج ضرالااف

 نلچ لابتي رد هنسانعف كمك هلتعرتسوب :هزلع نفع هزلخج لاسقن :ودفدا لم هد ایا ترد دیار کاپ
 أ لجرازیب لاقبردهنسانعم كنکچ شی رکردق ههلاکهنشهضبف كا ن یمكلقواو ,افرشس هذاذا نرالا ق
 روسنید هرکس خلاص هوا كنبات ینوبهدننزو باک نالخآ) لضنلا غلب یی - سوّملا عرق قرغااذا
 ولجا هل رتینک رایج ود TE یزتمرونید هزارنکی ناب ن اطا هوره ناب هست لوح البا

 فاو نالوا یوقو دنوق یصعینا كنس هدوکهلتیماضوب روند هب یخ اف شوا کون نتف هلقلراصریکس

 یأراو ملل ازولحم لجر لاقب رونلواقالطا یر ازولحهالواراوتساو مک ی رییدنو لقعو یارو ملاژ
 جت و یاغ یر هدلوبشساویشابوصو هنعش کر د هنساتحمیطرمش هل رسک يج /زاولطبا

 | یحومو یفن قالوقو عاشوا لوقو لننهرس هکر دهنسانعمرو روت لوق ع ردنرابع نام یون ۱
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 اود تاجر فلرهاذإ قاشا تزرخبا لانش رد ةنسانعم قلا" 7 اولا انا
 زانا هل وا شابا هظاحا هوازود مات یار ط دوخناب دوخ لاننموقن 1 هک رود ةرإ نخ یغارتطولخسویپ
 زر همان از لات نان دلاله اعف مززا عاقوا :لحر اغ هتک ىج طخ شنا یا

 | حیا هوضبوتفلا نت هزرجم ءاج لات نوناوا هتسنژاسو هجفوب روسی دهشت م دژ «دننزو ةف زر |
 | ناو زا بنا یه وند هخانوخبرومد "دلی كح (زربا)روتد هیققالو هم دوو نسخ نزا
 | هکراذآ نیا نوک صوت هنرعنا ون نذر یمسک تو كيج ) ر نر ردینهم یتراهزرکهکربد جی راس هکر زود

 | یار تعف زوالا نمرۈلكازو رج یبجب رولو«دنزرطیکروکی زوق را زدباندداوب نویقو ندنبوتهود
 e pK لاق هنمو نوولکز ارج | یعتچسرون دهن وخسحوهتغاشعم هيد تى روشان هل

 اع نازر جوار دنا وا اتعا ص وصخ مس ريفر رهیدزویفین د نالت شد
 Eun gaa I Rsk د لاكش |

 بلاغا ف لو کوی هنا یه ریھز نیماقرو(زارلجاوذ) عطاتتفلا بج لای ازار رمت لان روکش |

 سوت کچ ونو ووو چا

 د قده یاب کز دید یانزا عونوب هد ننزو تاتش (نزا رسا ید هند کن کت نوا یزقسح ۱
 :هدنزاختوانّولخا یتهبتهرکصن دقدلو اردق دعاقناتناب رەدیک: لواغارب نکلاتوسیاز وهلم ۱

 مد اسو یا شه ولو لاجنو تیزر هلکنآ اب نالو یاهو زا: توخ تدافع روا آر چ |
 ا طارد دا یا زارغتود لدتر ل افر زد هشسانعف تب الضو تطاغژارجو رد دفعتو ناه زال د فتنس |
 تالواومزوغولسو لاتا دب دتا یازراجلنرفو لنو لاسف زو د هزاویحواناسناهیتشیرتسکوا نترات
 تار (زازمنآ)زدیفآ عتشومو هد هرضب هه تنزو یطرف نیرعب) رةاعیازراج ةرمالاسفت روت ون اخرتسق |
 کو سرو خام یابی زا جام لاو ها قاروقرتلنوا هدنشزو |
 هک انا راس لاقل و لورم یتلاقش دازبووختو ًافش لر کراد ةتسا ينم كلتا ارم هل دو رب |
 ًلوقواوم اتتاذا:وزراتق لاش راک هفت تناتتعمامشکو دوشم هد زول دامت نرالا ۳ کاش ۱
 اصن عفو الف م ندا او لکءاسااذااوزر اچ لاتش رد هامه ك لپا لذت هز راز یژالمفدوخاب |
 عور نوار دوف نخ a ةد نزو خن ی رج .ردندآ هلن دتسباج اون یربکل نما هنازو ۱
 ۰ ERTS طقسا ضیقناوا هاذاذآ خیار رتل اتت ود هتتسانعم كاعشواد ڈ واب |
 هاو لر ژییا ود تبا دى دق ر طا) از راشد لزا علت تیر دهان یلوار اعو | ۱
 ۱ دف ی وار رو زیف جراف رد ەت یسزاف رکن واتس رخ ئا زب راب اا |
 ر رقت ڭرظو زونلو زوئلوا قالطادرب رح مرد نقش اظ ةنطا ازفا فرطا

 ۱ | الا ملنعو نا دورا هسنز و ظب الغلا رشا رخ )ردنا دع بتر نهج لاعب قوناوا الا
 مس ب لای تاش قوا توظرک تولت اوت بد یک نیک دن و هر( روت بش
 رر فو ضلکتاذآ لدی اهر لان زودنا "جات تولوذ دزو ناف هنر جاو وم ونص قنااذا

 ۳ تلوطود یک ی رکاب ول وڈ وب یینوو یهو لالسفاهغلوا اختر جا نا ی
 | لارا لاترد هن تمانع كمك هکر ت عملا شعب عفساوضش ادا لتجار الا لانش
 | عوضنکر و قەلب كنان زوخدش ودنع و اني راقاب| هلژرواج RE نما )بهذاذا
 Es زد هنننا زن جب هک دنع وو وز اهوج ( اما تا) ردات نشا قفا
 هدننزو رعد ر رشتا تین بو رذاذ یا هزار فردا لاق رل بعته تنش اتنا غو تشقروک
 ادا لیلارج رق لاق رد هننا-تعس كف نوش اتضدتفکو ا j ر لاش نده لات اتم كمنود

 ۱ رونی هر نه ضوح لزق ی هو اسکی زا کر دید هو لوش هدنزو زوج زوم
 ]ی زور روند هپ یوق هدنزوطهمشا کالباس رصآو رونیف هنککزا كنکنادروقو روند هر غنت
 ۱ دل ءافمسا ندزامرجا/ت ریل ]یدماوه نا رتبز لزوم نا ور وراپ د ۍ مد نمازن کود ین ززوم روس
 | صادره رج ماج لاش هاوانازراو رشک هلع هداټ ز هدن طو فویلوازومعب دنا هکدوناوا ال هلان وش

 یخ قبول تر هس هدض زا نک تاج ملا ا
 | * نجوهرجو ارج شبشطاو رها زج لاغر د ةنسانعم كاك طو او یقوق كوب قد هاوا عون یابی رنک

 ات ات

 ین



 ۳۹ لچراو هیات لاش . ةباردردصم :ندروکب خیز هدتنزوزرخ نزناددونوا قالطا هو رال

 ,ٍد هنسانعم قلاج هروبعاجازا لجنرازرت لاغير د هن انعم ن او تامو سیا عباراآو قافلا پالا نم |
 اند هنسانحب كمل هراپیسی نما هم لتواراچولتت وطر تاناوارپعت وغاربق یعمق یک و نوبقو نعرہ م إذا زرت لاق
 ضراع هنعمق ىو نوبق هدتتنزو بارغ را اهیفاوجاعلطقتف یدنلا هیفامشپشح لک اذ] ملا ذر لا ۲

 .كنود:یشسان ,ندهتلعرب ور دجياذإ عبارلا تایسلا نخ ازرت ءایلازرت لاق ردهتسانعم قکوط بوز وبوص هلی
 ایهیاصا ءادنه, اهروعش .تبهذ ادا لبالاپاندا تیر 7 لار هنیمانعم قبوات نول یب نوټ یراب وت عربوق ا

 ,هلبشت کلان یزوعزلاد هپیاو هبلصاذا یشلازرا لاپ وتان قلق سباب و بیلدص ییهنسنرب هلبیینپک
 وند هود لکرا شعر هلاک یتوق هدب هدینبززو طب الع (نمارملا) ردموسح هدنبابنیعرپپوسنم هببظفل نوع عر
 لبسك کمد دم مالو يجف كنا (هزیلت) نوید هنالواررتد یا نکددیا لک افلع هلغلوا هجوق كي لوق لسبح

 نوار يدلبازو رک هتن رد شابا طب هبا مدح وم یاب زرا بیو برون اعم رد هل یناهبصالا مسایل ابا

 را پل یراکد یر هک هلکن آر اتجوچ هکر وجشید هت لوښو لصا یا عرکذوتموه لابن ردها جم
 (زوتالا) ردطوممع قلا بتونم هبار هباروا "یزوتلادوعبم نيد ندنیدحتردیدآ عضومرب ٠ هدیسدنف د هباء ارم سز وتو

 كلاب ن رتو وحاب هلیعص كنا (نی زوت )لصالا, مکی اذوالجر لا يب رونید ۶ همدا ,یلنصالا مرک دینزو دوبص ۱

 لر هروب یراخاپا هدننزو (لعفت (رینتلا» تاماذا انا زن ی لجرا زات لای ردهنس انچ لو هلناصتف ناریل
 هبلاغم هدننزف عام شم هزار ملقتاذا ةي ردن نفت دداا كيدو هذنزرطرراب وق ندر پوښ وپ

 جاولالادیدنیلایا بن سرفو لجر,ل اقب روید هنآ اویحو نانا نالوا نيتمو دد ش قصع یر هغروبقو یرلککمدننزو ۱

 | لوق یبعرونید هنسمروط بونافیط تا هن نرو د رخ وبر ړم لوکس تل بهو یف كیج ناار لب بصف |
 ردردصم هلنتعف (زأءامبنوکی ا ایمناوا صصفلا مساوهوز جا مذخا لاقیروتید هنسمروط وص اج ۱
 :هب صتهغاذا جیب را الا نها زا هر لاق با .قاعو هلقمروط بون افیطوص .دوخا منبر رغ | |

 للو روند همدآ نوب زو فیعضو رونید هسک انو لیتو ر وسښيد همداولهدوک نیلافویروق هلب ښښک كيج ربا ر|
 ارببج تلکا لوقترونید هکعایروقسقناقدوخا رو شد هکما نیب هام هد تز و ریما یار روید هب هلامورفو |
 بابلا نمهزابچ ر از لا قب رد هنس انعم قل وا رج لما هد یتزو همارک(ةزابملا) -) را غقاسبا ی اار طفا رخ یا ۱

 هرج لا روند هیدعطق هدنن زو هرم (ةرمحا) ند هنیمانعم تلجمک هب تنزو ین( ارا ریت نکا ذا سيمايجلا ۱

 یی رکاب كس نشر دوتر نهار یس هدنزوهجرحم ( را ) دیطق نا مطق ىا ةر ھام نم | 2

 نرچ لاقي. ر د هنسانعم كاعزر ترت 7 هلیوکس كنارو ی ین رطا),یعسو فاذا لج رب اچ لابني ندا نمو

 هلجاغاراب هلکنک و هلتقا ذا هزرج لاب رد هنسانعم كل لتقو اجو لک لک اذا لالا بالا نم ازرجلجر
 رونلوا قالطارزسنوازرجو هعطقاذاهزرجلاقب زد هتسانع,تلجسکو هبا ذاهزرج لاقي زو هن سپ انعم كغرود |

 قالطاهثنومو رکرفمرونید, هناویجوناسنا نالوالک الا می رسل وق لع لوک آهدشنزورویص نو زر تا | ۱

 زرج لاقیردهنسانحم قلوازورچ ةچننزو مارک( ةزارط )لک ال! یسسوا لوک !یازورج قانو لچر لاقب رونلوا ۱
 هلنبیهف (نرلیاوانرطاو) 4 هلن وکس كنار ناور هلن نر ار ازورچ ناکاذا سما بجا بالا نم ةزارچ |

 زرج ضرا لافیروتد هر ناینفوط رو غیا عطق دوخاب ناسناوا لک |یتابن ,دوخاهرب نالوا تب ه:الصا (هزو تورلا

 ضرا لاو رواک زار جیا یراعچ طمآمخب والخ خان لکا یلاوا تنال ت ناکا داةزور وزر چو زر چو ز درجو |

 موتلاز جال لافي پونه شاب قضا هخلق ت ك ن تسمه کج ابا

1 

۱ 

 زنا ز)صامعلايازاربلا لا, باصا لا را رولوآ لاله بوشود درب یراقدروط نامش هکرونیدا هغلنغرق نالوا

 ئشلار لاق ردهنسانینعم یلوا كا ظيلغەنىيتوب هدښږو دوعف(نوزلا)
 ۱ كره (نارالار بتا و ظلجانا ازورت

 ۱ داش و لصاور دیدار سز ۶قلخو هعسطيا نسجزوآ هلی ردی شم انعم تیکسو قلخو ۳ ربط

 ۱ :یشلازات لاَس ندهنسا نعم قلا طلع هدینننزو زوچ ( زوملا ۱ ردیدا قاس و ۹ هروکر هدنساضقبلح هلی 1

gosزا دد وسن هیاروا.هیززوت ب ات درد یی جیت رز یدا هدلپ رپ هدنتهکلوا سراه مدننزورش (ز وت  
 | ردنداروا نوتزوتلا لعن دج او یببوم نیمیهارپاو تلصلا ندج نلعب وباو یوغللا هبلادیع نرد ن
 || ثازحیا ز ایت لجر لاقبازونیدهب یک, او روشیدهرودوب الو یدشو فبلغ یدوجو هدینزو داش ېن

 ۱ | تیم هریک كنا تلا ردهنیاتعمهیلافدیتدوبهنوکس ناو ك نات ن بتا, هل زاتلار هم اتقم

 [أ نا س

۱ 

 ا

 سس
Oana 

. e. agrees << DK ت ۰ 



 ۱ هطاشن وش رک كنبغ اب )رط اتنلایماھک راک راهش خم لاش واد ۹ نالا
 دحو ندصوصخ اهطاشت نالوا هدتمېک هود ل وق ىلغ لیکبراخو لهاک(ر دعا وب و نوازی تین کنونی |

 ]| هییکانالوا امنو مدنم هدیالوا.دوخب نالوا هزو روشوانزامادو نح ئا نخبهیف لاقت ردهنساینرو |
 هی نعاس اف یاب لچ لند او شد نوین زومفا عن 2 یازغالجر لار

 لچراز البلاغ رد هنس اعم كم ودق ەجب یا نر
 ۱ | ظیلغو تلص ناو اضعاو رونید هم همدآ رودزوو دندنیناعنا ناطیش هدننزو نعل البلا غیشیخآ لکا اذا
 | | لاقیروتید ممد رو دوب لنت ریسک زابل )وند همالغظیلغو بلصیخدوب هدنزو رز لیلا روند هلالغوا
 | يتب د اتو نایک ن روید :وت اج ةفیفب لاوق لعول هد وکی راو ريض ئازات لز
 ۳ الکل دا هدنونع ةزابلا یهو فرم نو هلعافم ابل از هنخ بان ادنم هراتا لاش رد تش غم كالا
 | نیو هک دو اش نی هافهزا یوسف ضب نکا ضتا لو مبادا
 ۱ دیش یاس بجا هللادبع ےنباقلا وب هلیرسبلکک هد دنشم ٌمالو نا (هیلب] ودهن اخ قالا هتف

 AERTS هاه ن لبالا نط ف شاما طض لبا هیقوف یادم اینا اک یاس ||
 ]| نخ (یزیلل اید نما ظفلیلباو ردیاریحت سلبا نوط هامردتجب هاو روماخ نالق هدرز نیداغلاط
 قفلفهتوا,هت دو فن یمدآربهلبنوکس لناهو یف ناب نا )روند هب هود لر نالاوآنیداشو ادخل غ هددنزو
 هوره لوق لعاب قایاوهلنالا هنسکوکت تدار و افشع هعفداذا ثلاقلتابلا نم اهم هرم لافیرد هنسانخم
 ندنس هلق ملیسوت زه و نیدیلاقلکبوا لجیراودیلاب هردبض بونصا ذاا الفرز لامنودهنسانعم یزو ا

 جا نجچرا دهجندنپهپات هدننزوزابهش زا | زدن درانآ ناب لا ةملعب نی مو طالع نجاح ندا عار ددا

 میر هتک یر ناغوط کشا .هدنظفل یزاب هدننزویزار (زابلا)ردیهسا كن رد
 زاب لاقیو رونلوا هداغا ةنسادامیزپیلاعت هناباتنا یک اضقزولک از یجب تنلغفل یز ابورولک
 دزد هما زاب نبسلصن ننیسجردندیهاساز ابو ماو رکز اونو ناب زاب ورنا ابوژاوباو
 SES ندجوا ناهلسن ر مالسو مه ارا نید ایزو ودب وسنم دبدن دک ی زابلارع ن ناسخ
 د هبتنبهدامیظفاز اب نالوا art ip دح نولز ابلا ود لج نمو لیععسا ند
 AR هغفډر ودشلوا عقاو شالت هدنسم قام ن ابوبشا کر دبی رغ هکر دا جزم
 هلسضملوا جحا هنغيدلوا نوخأم ندنتسانعم لواسطت «داب لتعموندنشفل وامسر قروا ناب لتعف هدهعهدرو

 حد ودیسراف هکیدلاقردشخلوا توکس ندنراذخ ام ك نالوا نیعلا لتعم كلرکو ازوهج درک امنا ردلزوکهنلوا
 هيجمیاخ مزایا ردظوحمبلغا قلوا دوخأم ندیب ندیسرافزا بولو! صوص# ی قرعیزاب هلکع دز ابهناغوط

 | تن هو یقف تلالوا يازنز ایزو هلبعتف لرازنابناضواهدننزو سابطرف/ز اب او)یساش هرزوارسکه نر اازو
 | هاعصاق یابزاخو) هلیعص كن هینابو هک كنالوا منا زاخور لینک نانو یه كالا /نابزاشو هلی
 لبا ی ونت كن نانو ی تانالوا اقر ةلوا فاضخ ناب زاضور:هدنن ذو ءابرح (هابنختو) هللث تاکرح کاازهدننزو
 ردن دلاثما تص ج ازاپ زاطبا هکر ید حراش ندهیاکحخ ندنراب درز لوق لعرولوا هدرا زهجیو هان هکر ونید هنکنیس ع ور
 هینرلنوس تكناسن اوالنهود هکر یدآ ضرب رازاب راخو ردیا تلالدهلاس بصخوروهظیان اراپ كنسوااریز

 هلبنوکس كاب یف كتاب سلا یکد رونس زونید هبیدکو ردیذآ تاب هنوک ییاو نولوا ضزام هدنززغونو |[
 ردهتسانعه,قلواهدنایخو تالهاذاازوب وا رب رس. لجرازاب لاقت روهنسانعم قلوا اله هدننزو دوع لونا

 | دوفلا قنایبه یءهشاب تایی ر راکش میدروا ىع! سېعتالىا هتیهر :زنال نالفلاصب ر وشاعاذا لجعرا ازا لاش

 نلتروقبوج قلب لقب راکش ندنکوواکر داشت هبترلوا غیعت ثافب یا هتیمرزبت ۸ نالف لات ورولو لاله |[
 ازات جر ازأت لاقپ ژدهنسانعم نسب تولوکوا هزای هلنوکس كن هزمهو یحد كنات ناتا ءاتبتلا لئت لطف

 اونادناذاپیرطاق وفلان لابن هتسانعم ىقاچئانپ وشاف هتیربیرن هدکنجزکسعو متنااذا ثلاثلاباتسلانم |
 قلل بوصعمیا رینربع لاقي د روید هکشاولهدوکهنوق قصخم ولکنرد یساسضعا هدتشنزو شک و زا

 تیب دنس هام یاب زر دی ردنا یدنلوا ناسیب ههنسو "دام که نذر نالوا یکلل ازاد تاذت ابا ناتا هرذا / نت 1

 نسیاپیا زران یش می هیلو ایرنا تب وطرو جور هدنآهکوتید 4 هەن سبابلوش دنزو جنت )ندشاب

 میز اچ و ا ا ر و ی نت نا

 تب بیس یر ج۳ و
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 نو و ین هاب ی ورا هکر هی دیش نزو وقر غا هزر | ی ۱
 نسب چو ی و اروند نر دنت وزهر دمت کا کیا لو ۱

 ربا یسرافن وربل چو دپا دور هلی نکو کو وا )او نیممآ یمن كاا او 9 ۱
 !تاهاشر نر ف لولم

 ورق هدنباضقو باطن دن لر نازک دیر ایر 71

 :زویدرک(یز )ندا ی
 هاو تا ی چمن بک خ ؛یوار رومی قریب

 ۱ نا نه شم سیو هرهاظی هنشنرپناربالازدیآ
 هه بک ك ابار نیم اروشفز شا نالوا یس ای سیو آوا کو لوا 1

i weیه م ډزو هیوزع_(هیوزز) یدنلوا ناسیرهد هام کوا  

 ey هج نیغ (نعرلا) یادیو نسخ یکم داور تون نیزه نیز داره ریما
 ون هنتس زواب رام ههنازولایرط (ناعربلاو) ددنزونر وقع نوغربلاو)هدننزو ذقت (نعربلو)نزو

RNن هننابب تاجر ان شو ونلۋا قالما ههقدزاو هن اھت رک ناو | درک  

 یاب یهب هیات قناطف هل دش كبازو غ نا ریل رولت كياز و دام قوا غر نالوا ابوشرتف
 ناو نو تداوم او ل وق ترور ی دات کدو طب
 یزغ لات یکه رزو رو بلد هح السرب واه وکو تینا نما ترابی ی

rهیلغاذا یاری ریو او اناا تنازل مر وار وت غی  

 صولقلا لع بار خو زديدآ هي وقرب هدقازع اورو هایضص ۳۲و
 هک ون د هجر[ ن اتصتر مچ نن ووادا تشن ہلا نول د هیات فلاح رهن بو ردن 1

 ردیدرانآنالیفب لاظولاریتع اجر ناد نمار ناف نا بوت یبیاز مر
 نانلار ر نبدا هل من نصب ازان زا وود تبا ثیدح تساور یشباقلازا ٤ب ن نیل

 تابهو وتد هخ التم ید ومار ریک اب (ربل> رونلواییغت تج کون تخم یازاتوهدشنزو
 [ نا ی الا) زوشنید هحاالسو هغار دون هلن صف ززل از هه یا هی شا

 يک اروزیهنسنرب نهی وهبلسوهع اذان ی لاقت ود هنا تعم كليا بو ازین ۱

 لو لاو تلج هدرفسوربس هدشتزو را( لاورهقوءاضج هنخآ ادم دیو ۱
 هن لولرومد نالوا هدنزغآ ك کو روک ج هیلفوا شو رونید هفدآن الو هکر لارفک ل وق ل وود تالغا |
 دمج هلواوراذ ناتنلواریبجت هناسسب هک ردیعما:فورهع :یاود و وی دهجرفو ونفو شن دل کروشخد ۱

 نونیدهمدآ نالوا ہک طارش یارک یک یشوقلاجب هدرانوب هدتن زو طبالع (نباربلاو] هان نون(
 بلرز (ةتربلار یکی السا یک هیلوا یعاصشو :هرهز نزکلا نورا یوتیدوسو کر واين دن و |
 كع و وب هلتع مو ادندش اهقاساذا هل ادلا رب لاقی یا هنس اتم هوس هت اشو نکنی انو |

 ۱ تیک هلتعرسو ق ادا لچرلا یار لاسم ؛ردهنسانعم قخجاقو افي زمراتاذآ لجزا لاش: ده

 | ردمشانعم كل حالصا بوشپ رود هنهنشنر وةر ملاش ره :یا ی ناوه لافنرتسالطم توغ
 یهنسارب و همتعنا ذهن لاقي ردمنساشعمقءالغرا بوبصراص هلن نرو نصاب
 | كلبا تاغر عطق ندنآ بوت "نلاییهنسنرب و هنلساناهتم ملا نیر اتش رد :هنسسانعم كلنا نسل دما

 | ددّیفا ییوب سیل ادعا! حل كتا و هدرپ لو هبراذا لر لاش روهنشنناتعم
 | ید رق یدالو خود ی تر رو اف ت دک یون مو رو رب کردم زن تا |
 | یدک" ارن ر لغ نی هاچ نیقجم | نرد مو رذدالوا واچ نود داواو رشک یا کیا یر لا یھ نیدچعا |
 نیو یففكناب(نغبلا»ردننحاص هریک ف ناحصتوذسآ رغم" کلام هدینننزو هيفا( ر نا )ر هل فا |
 | لج زاب بنا تل بابلانماخإ رب اراد هش انعح قف روا كنك دوجخ اهلی هلق بن وکس تب |
 | ۳۳ كف بو رول رنجو قوش نیو ذو اشن یا دف لا رود هاو شو تضماوا |
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 ۲ ۳ از یکربد چ زنه دنوخ اعم نذ روک نم یاسنعم ارز رواکن و وا یعجب هنساسنعم طب روند هنشوفوص
 | ینکیاتوأ ضورا لاقب رونیدهرب قوچ یزاق هدننزو هدسأم (ةو0َردرلشایا ربسفت لبا كد روا یرٌیاسو
 وف لعرونید ەك روپ قراینیوایکی شیوروب تآولشبنجهلب نمورمصقكفلاو هلب سک هزم (یزوالا) والا
 ۵ ۱ ت ؤا صق رتاهف + دینمیهو یزوالایشعلاشروتددکم زو هارهدباداسمعا بناجر واهاکو هاچ اک

 ]| تاغ هکر دنخل دنظفلىزاب لوکس كەز مھو ىت اب نا ىلا ءاسلال ةنیناطاهجا
 1 نا ساری كناب زولک نایب و هلنبتعص ر ولکز و وب و هدتزو سلفا رولکز وبا جج رونید هنشوق
 ۳ اب کو تاذا الا بالا نم اع هرج لاقب ردهنسانعم ینهروا هلق رحو لنو کس تا هل ب42 یاحو
 دنا واهن نا ابال مار هن رخ لابی هنلسانعم قدزفخ وکه لینوکس كن دم یاخو یف
 رد وک نوار نهار زار ید می ترتيب رد ما هفنابطرب نع ليج ربندس ان ه دننزو

 دن یزید ارج :هدننزو بس نادر هدانفارغحبتنکهرزوا قاوایراضتو

 اب ق هنلیطوق هد هکروند ةا رص ق لوش هروک هببتكاعنراش ءاضفلایازانلایلا جرخ لاق
 ون راد ال چ ورخ ابیات کادو نجام یا هلی زالو نیش هیدانبارعا هلو یس هاوقمجاغاو
 هه دن نوا دو نورنلا)ندندیماشا زاربو یهتناران دبا لابعتسا هدتح اح یاضتق هلبسهقالع تیلحو
 O RT ETE روتانا
 زا یا ایل ناب اتو هلت نرلاو ءاقخادعب رهطاذا :لجزا زز لانه رد هنساتنعم قوا

 لایت لانش رونا نچ ھابي یتند وب هدننزو لعفت (ن نرل نيل ا ق ازور زرت نع عبا الا تابلا نه

 لاف دلت ةنساتعقبعج نوعا تخجاخ یاضف قرةلوا زاب هراز زوا نوک نحو ءابضقلا یا زراذا

 همصخ ندروباطع نو اشا رغوا هدنزولاتق نارلاو) هدنیزو لكافه( ةزرابملاز زازلإ لا ج رخادا :لحرا ز ززم

 1 ۳ سا ۱ | بورا ق نعي هيلا زرا ذا ازار و هزرابیم نرل ارات لاقي ی قیعچهنا دبموش رف

 اتار از نارا تل :ندهنس انعمیمعچهزادایم وشرف هنیرب یرب مصخ کیا نوما كنج
 نا عتسم هش اتع قم یوتکم هلبرسک كن ره راس لا هتعاج نعام

 ۱ عزت لات اجرا لاترد نما قلآ نوتلآضصلاخ زارباو زوربمو مرکتکزربموهفهرشناذا
 || ددهشانعم كلبا جارخا « رها هنتنز و رق سلا ىلع مزعاذا لج زارا لاقب ر دل عتسم ةنتسانعم كلتا كتهاو

 بلاک لاتبفع روند هبونکم شاجآ (نورالاو )هدستزو مرکع نوبل هالا یا نعبهجرخااذایشاازربالاق
 :دزهاظ یا هدننزو هزرشن (ه زار, ردهرزو| سابق رغ هنا هغض هلغلوا لوعفم ندزارباروشنم یا زورمو زرا

 ,ةیسمو تولوا هفبفعامنادقواهرت دمو هلع هدنند یعوق هکر وند هزوتاخم لوش ل اوق یلعروتدهنوناخ نالواهزاکشآو

 توج زاد هنیرللوخاو ضارع ترا روماهنسبدنکس انبوقح هجراخ نوا اصم تبشهوروما هی وست هلغلوا
 | ةفيفع یهو نون دن لا نوبات وقل زوبتةليلج هل هک< رهاتوا نسال ا ةززاب یا هر أرمالاقیراوارذیا
 | هبرق رب هدنسانطق قشمدو ردیغما یسرف ِكسادرم ی س "ابعندیاحاو ز :اوا قالطا هنهقع نالواهدنغاطهز و

 | تنیهعیاجد هکردیمسا نوناخ هیعباترو ردنداروا الا ثعشالا نیو نع ماو د ن زب هل ادیع ندنشدجگردیدآ

 ۱ بحاص باه روید هزر هدنتبسن ردیدآ هیارقوب هډنس هیحان قه ندنسبح اون روبات نو یدیا یس هغنعم كناممآ

 | ی زراو هدننزوزرط نرلار لدیس هبنک تاج رب( هزر هزر ولا):ندنداروا ولا نیسیطنآ نب ة رج فناصتلا

 ۱ هیچ یدربذتو یارو لقع هلغلوا دنمسوهو ضرغیب و فینع هکر ونلوا قالخطا همدآ لوش هدننزو یزرط
 | مدارپ هبننزو دما رک( ةزارلا هزارملا) هارو هلسةع) قووم فیفع یا "یر و زر لحر لانه هلو دمو قووم هدندنع
 | لصاانعم ونازرناکاذ ذا یف ماا بابلا نمهزارلجراازرب لاقت :ند هشسانف»قلوا یراق ونوم هلفلوا ضرنیوفیفع

 ۱ هوجان ءو لضفمدآرب هدنشز و لیعفتنبربتلا) رد نوا هاد هبا هبت ره هللاقتنا هتسانعم تخفرندنسانعم هداه |

 صف هزاک [قافادا از ریت لج راز لاعب ردهنسانعم ی قاواقدافو بلاغ ا نازفا هلتهجتمامشو تعاصش

 کی تیاغب تآو هما لیلا نیعسرفلاززب لاقت » ردهنسسانه»كلیا م" دعتو قشنیزانآرماستآو ٌنعاعتنوا

 كلبا هزاکشنآور هاظو هجا ذا دک(زشرغلاز ر ل اقیرد هنس انعم قم رفحا هثمالش بورانروقندرطخ لح بکار هلخلوا
 هکر ونید هو صلاخ هلتبس یاب غلام یزپر الاول رمسک هزم (نرالا) هنر و هره طا اذا *یشلاز ر ل اشرد هنس اتم

 ردیدا | یخ اب درب هدنساضقداذغب هاب كارو قف كانو راازار ر نصلاخ یا یزیرباوزت ربا بهذ ل اع هیلو ایرنا شع
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 لاش ۱ یونی قدروطهدنرب برکه ان نک ف XY تشو عو ضیقنذا عیار یاشلاو | 3
 لاق ردهنسانعمقلوا قوغوص ك هک و اهناکمیف تنو بلا تعجرو ابهر تذالاذا تیزر با تیز ||
 بوطروط یک یی زکر دزافصو ندن وا یانعم هدننزو روبص (زورالاو) هدننزو نجاع نر الا) تدرباذا بلا ترا ۸

 ریونضززاو همای تلایا همالکز زرا نم تب لوقت زدنزابع ندا ظتننو بسانعو عالم هث رب یر 7 كولا

 عدرا ینکییو یسپ ورس خاط هکر د ما رعرع رنج ٍدوخاب زوینیذ هنعون تلکرا لوق لع راد تیما ك ج 1
 ةزرا. هقان لایش د روند هب هرهقأت نالوا انا وتو زوای هدنیزو د نجاع (هزر الا) یدهدزنایز هد هلم ریه زوتلوا رال 1

 تنا شلاص لوک هدنرب و هدرابیا:زرآ "هلل لاعب رریدشر وب شرب یعدآهکر واستیف دروضک. قوغاوطوآهدیدش ةا دا

 عیفصرونید هتوطر(یالو زینوغاریف هدننزو ما (زیرالا) دتیانیا هزرآ نرم لالہ نبر ولید هجا نازو

 موب لافب روند هنوکق وغوصو مهد ٤یا موقل زبراوه لاسقب روند هتد يو دینب كټهلېبظو رځوقراو
 نتف (زرالا) زدنو ما تدحو ءاهزونیذ هننککر اب دوخ ای نخ اغآ - ان ماحیکز را هدو هر (ةزرالا) درب را
 لوقت .هنسانعم امرود هرب نچ هنغص هدشزو سلح (نرآلا)ردابجاخا مداب یا هک رادبض ا: نزرا زج

 هدتنزو لتع (تیالاو) هدشنزود دشا: هلدنداشد كازو ىع كازو ىف كل هزه زوالا یا4 ئا 3

 هک لینوکس كنونو یم كنار تلاو) ةلبطانقتنا كنهزمه قراو و) هد شنزو بنط مر 2نو
 بج یعوچ زدیلقن یوغل عارکرزبخنا یکیاوب هدشنزو داضع /زوالاو) ؛هدننزوا لبک نرود هو از
 هنعنن زددزناب ز خیدی زر هک یززالا بشن تبان خور وا ندن ندنرند غرد لغ نابتلو رخت شب هک فوزعم

 قماسنیق تيكي تالموسچ هلرتخف له نازالاو ریذالاو رزالاو همد لش باز اترو رھ اود وشم

 والا باللا نف ازازاو ازیزاو | زا ر دقلا تزال اهب رد هنس ا جم قماشیق قو هیلوا دیش لؤف لعردعنس

 ندقارباو اهدقولاذا ناسلازا لاعب ردهنینانعم قاب شنو دیدشلأب شال نایلغوهوا ام تان یافاو

 ردهنسانعم قعالغرا بودید كبك یهنسنرب وديه متن وصا زا اهل تا ل ارد همانا مو لوک

 ددان لاتیعتسا نایتپاو تّزا نع تز ناتو ردقلا تازا لایق رد هنساسنعم قما اق نیس دش هدو جاي

 ءالتما یا ززا هسلحمیف اسب روتید هن لو ولط یا سان شل مرتعقف  ززانا) لعتا ادا لیا ترا لاغ |
 ززاو سابنلا نم ییا زا نیاجلاو یلاولا ثقا لوقت رود دن ول طور منشا ین قارآتابو |

 دانچ رد نراجع ندناوضف كناقوا نیا سخت هنس نون الباز و هش هکر دعما تنا زکر نادر

 هرو د ارن ردنا ټسجپ نالو اتو اغتماه دن زان هبا هینعش ه رز د هس اتم یاب نتا

 نیننیدوا قا هلکک نوکر وقط یرکپ هدانضعب روش ږوند رگ نان نالوا بودا راختعا

 هلتمجوب رد موب عبدو شب شل آوبجوا ولید دیسعم نه یاتتفآ باک رودو رولو نوک رذ یا زوبینوا | ۱
 هرثک عج ززاؤ زولوا هدانز ن نوک نچرب نادن و نجنرب رک هلدتحاو مولو نوکر نوا ندر هیس هیس وتش

 قوعوضو درب یازیزاا اینو ق لوعت ونید هقوعوصز ز او یینلوا کد هک هن :نددصم ن الاۋوزتتد
 هکرد هنساښعم قماینیق كلموچ ملبخف كةز هر مزالا) نونو هکع رود یو دات

 بویح [جارخو هجرف یسهلوقم نالپچو برضاذا قرعلا "زا لاش زد هنا نا قاچ ناو وا کد

 ردهنسانعع قعاص لب كي نی هقانو اهعماجاذا ةن اا زا لاقن ردهشبسانعم كليا عابیو نمیام جا رفآ

 جی یوصو" هبصاذا ءال ازا لات سرد هنساذعم ثاکودوصو ادیدن اد لا .املحاذاهقاتلا زا لاق

 ندنظْمل نفو هک اب هک اؤكد ۳ قمارعص هل ینو کسا كنافو یف كهز رم نهال هالغا اقا املا نالافب

 زافایلعانا لوقت زد هتسانعمزافو كمك دتعرس هدننزو ن ات کک  زافالار ارد لذبح هل : هزبشیواو نعد رد: واتم
 (نلالا).- رد غل ز افا خخ هدز اف یکی نيد لوا تغل باش هدنفغل خا تشو نخی جاشوو حاشاك نافوو

 ههنزاذا ئايلا بالا نم از هبزلاق ىشلازلا لاقي ند هنت انعم ثموا دم هلیشرپ هاتوكش,كمآلوا یخ کمه |

 زوحا (زوالا)قلفاذا میز باسلام الا لج راز لاا ردهنسسانعف قل وا ارقس وین طض تا 1

 : نانهو ناپشیزرپ هکر ذهنیاتتغف مالكم ابتلا ةابنوكبس كنارو نيف كەر (نرالار روشنی" هفدآ نالوارولت

 ۱ قما نیفن: دش,تالفوچ هدرانوب هدننزو عفت وب ) هدننزو لاعتفا (ناسالا ادیت سا قلا زاقب

 والاردن نڌزخا 1 ابهدخا دوخ اب روند هدوهعم :تاسخندرف *یراحم ۹# هننسانعهززانانلوآ رک داة ترو

 ت

 | نالوا ربت زاقو زیضقذفبلغ یا زوالجر لاقب روډ هرو دوب نیلاقیس هدوکهدننزو مدح شکره
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 ات (سسبتلاو) هدسننزو روفبط (دوستلا) یسبلا مماوجتتفااذا اراتسیاواراستا نوتسنان و نورا |
 و روسبنلا نسج هباد لا نونید ةنسلمتنو هتسلآ ااو لا هلتفاطلو تلوهس کنند هلب رنک كنس ۱

 Ey .(ن زو شام ن چشم اراركت یرسنیم نالوا |عضوع مسا هدار وب فلوم ماوقلا لقن نسح"یا
 | ی راک تارت طو ندا کردیا دروامز روامز هدننزو مظعم سپم ار زدفرا ت هلکددلب هکر دیدآ مضومربا |,
 ن: ۳ با یسیدکه کردی ادب سیال شسپالاز ادروامز یا ارسپمانمطالوقت ارید هلاونهدیسرافروپشد ||
 NOISE ابو ردیدآ عضومرپ هدننزو لوعتفب (نوعتسیلا) ندشلباتیاور لالا نيسح ندنسدنکو ||

 ۳ :ندنآ هکر دیهسارضشرو رونی هیج ام یرلکدتروا هنش ةیلک !كنمودو لطا ئا روعتسپ هلع لاش روید
 3 اض هکر وند ال ازم لوکس كنيعو ىف كناپ نیل علا زولواتنات هدنارسضرا رولوارلک اوسم 1

 O ی یحدهرعب رونیدهعالعو ااملطم لوق یی زردیادن هنغازود نالسرا دوخا |[
 ۱ نوت ور رخ یار نادیدآهدلبرپو ردیمما كاطربو ندیدآر هشراو رعیلا نم لذاوه ||

 ماجا ارامي تمم لو ږوب د هني ناوآ ولت دن كن نوبق لوق ىلج رونلو اربیغت هم هلم هکر ونید هن زاوآ
 «4 لاتش رهنسانعم كم هلم نیک دوخان نویف رولوازدصمرابو ءاشلاتاوصا نم ديدشلاوا ىزعملاوا |

 اسم اد هک وند هنویق لوش هدننزو ووبط (روعیلا) تحاصاذا ثلاثلاو یناثلا باسبلا نم ارانعب یوعلاوا هاش"
 سس اپلاج لق لوبن تناک اذا نوعی ءاشلاسش هلو زدیارادرم یدوس هلکلبالّوبت نکرولیغاص یدوس
 وقت ندو وخد هقانهدنتفو بارض هدننزو هراسب ةهزافیلا)راسعیلارشکیاروعیةاش نلاسمبرونید هنوبق ناعیرغاحو»

 و دارای ا هقان لوف لبع هنا هرکصن دکد رکو حا توش قدنینب هقراروغت هلکلیا ۱

 ةفالا لصفلا ضتعا لابقب نود: ەلچىرەچ بوازنوک کا یزروخب بو رکوخ هدرب هجا منت نیغلواردباعاتنتما

 | ن كيك (ومابل):اهمرکا لیلا اهل داتشب لب لبالا عف برمضنلنایهوآ اهخّوتف اهضراعاذا ةرايب |
 | ناب هدننزو دا دش ناخب )ردطلغ یر هن لبا هداروب . هنسانعم لبالارک روند هنککرا ثناویح ناتلوا ||

 | روید ههضوم مساوردژاج هلت تئاهو هدننزو ره (رهبلا)ردیمسای دج ك دحمان ىرانعلا ندا مراعن

 | لغوتتو لوغشمیدازو نو زاوا هيهنسنرب ایس الا )جام یارملاذهام لاپقب رد هنساتعم جا كالوکنواو
 لعتولارمنسا لاقب رد هنسانعم قلوا لئاز یلعع كمدارو هبفیدامادارمالای زهنسا لاهن ردهنسانعم قلوا

 او لاهو نمالب نخی لادا لزا وچ را لایا ددنیا نمم كلبا لصاج نیمی هب هنر و هل ةع بهذاذا

 كنار ود)لهربغالب اهم لدنسایا ثالبانیهمنسا لوقت ردد رددنسانعم كليا راب هلیارخنآ ءىش س یششر و

 هال الایذ ةا لتضفءارلا فرح 1 3 یدناوازکد هدنس + دامربه یار ردع كنیرپ ندریجكولم هل لنور یف
 | نا ملا تاعارکلال و هباخصاو هلآ لعو تادوحول| لضقا ىلع تاولصلاو تاطاص)ا7 م هت یذلا هللدح او

 حس سست ع لاونملا لا نسحالعاذه نبینا لو نت
dû ۱ا ل هم , هدر الا صد 3. ةا ئازا باب خ هی نو  

 | زی E TI یزالاو» هدننزودوجق. زوالاو + هلن وکیل :تنهدخومیاب وف 117 هزمه ږالا

 | لاتفیردهنسانعم كمك بیو درکس ئراغوط یکی وا هلتعرمش بویعنلیا هدربربالصا لوف ىلع كوكس
 ۱ |ددردصم ماکت رداکدرد ص یزا نضبلاذتع ةو دع ف قلیطتوا بثواذا یننلا بابلانمیزاو ازوباو ازا
 | یطفنودعق حازتتسااذا نانشنالازبا لاتس*رذ انلاین سود لرهنلکد هدارآناسنا زّوباو زباو
 لاترد ةنتسانعم كايا نابغطو نب و صفا تامادا ۱! لجرا املا سیل نم سه هنسابنخم كلوا ءا فو ۱

 دل وا قانع هدننزو روبض نوبالاو) هدننزو داش( زاتالاو),مدننزو + فن کالا هیلع ینباذا هح اتد را

 ناقنابطكب هد هداضوصح كقركسزوباۋ بان ۋیازوناو زات اورا ةببظویظ لاقي روید هی ؤهآ ناغارص ر دزانصو ||
 نخ لا ىدا ف حب انب اربصریصت تناک ادازوبا مچ لاس غب لافي رونید هغارصقو هب هەقان یوص نالوا ||

 ادنى كەكيوشنەرژۆ|ەچنو سد اب لک کرک غر ناسا ناسالا) ردیذآلج روب هل نین وکش كبو یتف
 غر لوا لر لر ابتخلار رعرک هتنهو رود هدکد لکچ ةسیاهدنفرط هقر آب هدننلآ یکسراد قیدضب هک روش
 توطروط یکی زک «هیشنزو دوعف زورالا» یکن لو اسیلغ تازا ةداسولا ىلع زج ات لاسقب رارونکیوس

 م ا مس جن تا سس

 یالاو

ا وب یتا كرو د یزرلکدیدرسبم هدرانبهبلقهیب نات ںاسښیالاو)
 ۱ ۱ ون مولا نیما استپ ردونما بعم كلم

 ۱ لوالا تاسلا نت ازواذزاو نلحرازرا لاقي ردیتفص كلبك لاوتسلا یی هک هنن زاد هتم ادنتعم قمر وط بولب زون

je:تا  



۱ 

 تار هدا نن زو لیحفت سیل )ردنهلوالابعتسا. نیا جارو سوزش قادر

 .هنیهعو هل «دالو تلهم اذا للیخ للرب لاتقع وا هنلانعمومروخوط هملناس:یزیکنو,نویقویرلفود |
ESS SRN 1تاسآ ییهتسنرب و املسنوا اهن رنک ذا منغلا ترمب لاقب , 

 الا نمو ىلا مق لاحت هلوق ل اے در دل هتم هد رور خوپ و دل ېس اذا ې شل ارم یی امیردهنسانعم "زا 1
 | ةر مبل او( 2 راسسیلاوژ هدننزو با« (رابسپلاوم هلنیتعض (رتسنلاو) هلیعص كنان ,نیسیلاز یرسسعللهزبب
 ةنبمو راس و ریش وزن هيف لاش رد هسا شعل قلا ردرابما» هل بالث تاکرعت ها
 شناور دنلبا تم رغ کر ولید هان الوق زال قستینابفتخپ اد چاو چ کاایک نوذل و هس یا نیسلا

 سسب ی فلج لد شابا مزمن رنک تانابیشان ندنمهویرهوحب .ردنغل سد هذن نفناکو رد دذا: یرتسکد دوج ارت

 | نی انس وهاد بع ر ایتیدوخ اب دی وس راشو عبس نږ ابلساو وزع ن راسب دوخت اب دینعنیراسیو وزابادلپ دیشب
SP paper i EINنسبا یبا رابښو  eرد  

 اپ بو ردع نزابا وخ دل عاش مان یل یان ربنهز رهزو رد شلکٹ او یفاوت ندا
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 ۱ ۳ مک كنار واد هیناملووص راسوو" یدنلوارکد هکر دفذا زعهلیارتسب هدنن زو بام (راسیلا) ردندا مل 2 ۰

 | نآیربتشا یه نرع اکددیسا نایک لس وک شب وار هاب اک

 ۱ هارو دلم مرا نیا او امت سو نبی یوم

 || سلبمو" یدیلوازکد هک د ان لانماتغوا تلوهس تک رح كنيم( ةرسنملا ر ردیدآ كغاطزپ هد نتو
 ردیلناقم هنچعرونبد هرکسع نالوا هدنیناج لوق لوصو ةرا هک نالوا هدفرطلوضو هتهج لوص هل نیس

 نلت مابا اهن یش دوب راس داروی لا شاو دلم سه اخ قلو ا رو |
 نوما اباد جلا رانا لات نادل تسمم دنس انعم قلا بهمو 7 لپساذا یحالارسسیتسا لات ۱

 | ودند رداسصعسناللک هدننازو لوعفمزوئنیم نعهبلادنعر نشد یا نولسم یش لاقت : روتیذهب هنسن شاف ناتا | ۱

 رولیزیدهتشیالوقو لالقىارقس ىش ل اغ ووا یالطا هی هنسیزآ OFT دولحگو لوقعخ |
 نیدجرستلا او ورا آنا وار اخو زدیم كنس ره یعنی ایصنلاوامسی و نیهیاربسب یش لاسقب

 pg Ea ناد رفعح واو :ندراث دح نیس نبناولعرب تسل اواوا :هللادبع
 یسومن سا و ودزلتعنا ردن اك : رد زوکآناینساک ریس و 4 هلع نرش و ردند يمرض ورع نيران و

 ۱ لخت -لاضف و 8 دهها نایت وا ار یخدوت هدنزو روم ووا )زد هدر دورو راو لوق يعز دند

 رس ولایت ورندو مد روند هلا لوص کر دیلباقم نیم «دنزو ییشب (یزسبلاز نماق یایوسپ
 ناب هدنس هداه رع (رسد رتا هیت اض هنرتسو نفاخ «ل امي ردن اققم هن روند هبناح لوص. هلیصف ا

 :بسک هلقلالق تی نوا راق یراق هل قوا فرجلا نیب هلی رسک نبسو نخ توسل یبتوا |
 | هى هری و  هننک ندا دآ عراق کر دو ی روضرونید ةي هود قا ښو اذ نوچ اراخ لوق لع نوبعخیدلوآ لام
 , نوادر يرز ەل ر پرا ا ناشد ظا زابل ران هرکصن ډک د لبا ئابنوادوجاینکسیزکی یاو حیذ بولآءودرب
 | نوضتنانقخ ین سنهالعنولوا افلوا هسرفحهتمما كیکه نالو اولتنالعزردیا یارخاهتینیسا لبیک
 اقا نتاطندوخانردع و زر کدنآناننلوا اریعت هلو اطالامت کل دبعل:ینرلکدید در یخ ,ضخبلا دنع نولو!تمارغ 2

 .دلناعف (ةرسپلاژدندآتانبتروآ زدیعما نضومیپ هدننزو دهقم (سسبم )یکی راسو نوی وادغاکرویب ریس
 ۳ رسا IE رس لا ر رونال وا عود هی رزملو ا كىن ەخب نب ی زا : نونیبدا هوایکنچ ,تالوا: ,ەكىښيي هیآلا

 . نآوفص ن ر ورش :ژدراسبا یر دت دا اغرب صوضخ ةننراقلبو !لنیسقءودو دقصلمررغ يخ تناک اذایفکلا ۱

 |: | نس ایت انشا و د هنس انجم كول وب یتا ك هود یرلکد دز ناتنوارک د هدنننو لیابت ستادی | ۱
 ۱ اونلهاش | ذااو ضشابتلاقب رددها كليا هلماسطم هلل وچو ]فو هغر یزو میس م ین اوجسقا اذا موق

 هبناج لوض یهنللفراو نمای ربط لجززا رضایت لاسقب رذ هثاضم قمراو هلوق لوصو كمکهفرط لوصو

 ّ . زدّلعاف سا ندزوکد راسنا سومار راد هرس نو قم پلق همادقمنونلواربیعت سین کرښو زکات ا ۱

 1 لازم ارتست لاعب رادهنسانعب قمل الوفهنسفر رب هدننزو لعفن € سلا ر در شام یجزونید ةد نیکیز ۲ 1

 ق ی زن یخ توت تام 2

, 

 ۰ | هدننزو ع ابا نانالا راسبل هج ف مهباذخااذآ هز ىمابت لاقیود هتسناسم تف ی لو قلآ
 اے :

rs 



 | اف نود زوم نالب و ;SEE هح ال وا ربا ن نما الن لیلا روژ وکی کو وصنانقاربا

 هژزپ رق لج او رولوا لو ندمراف هکردعسا روناج عونرندنارفحو نکا انکو خالا یا زنه ازهاح
 اچ شا هروک ناخ لادخر افت وند هلفحص كنخامآرمطو ا امس یا ازیهب اقش لاقب هتشانهخرس زون رپ احد

 قوع کا دوس هکر وتید ب هفان لوغ هباع (ترهلا) زدقوب لبعف هد رخ مالک رز رد لعد ی قو كسهلک
 | با وق فلا قرار رک اهنا لیتر تناک اذا ةرهب ةقان لاش وا ردنا نالبتت ەنەم اا هزفلوا
 ارش دوخاب ت تارو » لطانلایا یزرپلاق لام بهذ : لات ى رود هیهننن لطا وهدوهلو ۇنى هبوص قوح

 ]| باخش نایهلآ رردیدآ عضومر ةد دارت تان ره زد یلعف دوخا لیعفذوخا لفت قزو كونو ردنا |

 | طقتم و راهتراضاذا نانه ۰ سلاقت هلو ارولیقت ن وكوجناقاد ك وق شورا دكر وتندا هنت ل وش هدلشنزو

 | قاوفر مقا :دنف زط غ انت كاتم ینو زغۇط نؤكد هام رخ هل تخف كنا ( نت ر نا لر

 ! TEEی  aEفیت دزوک# هو  Eی ت ا  eنزاو لافت نت ۱ ۱

 ةو زوم زد رک بقیه نر نادات ناچ ۇز اکو

 ی لات لاش رگلشناتقم قلوا دیدشو تو ققهتسنز هلتتعف(زرتلآر زدیم ی لح کند ما ینا ین
 لایت درست مالغیکق بانو وض هلغلواهتسانعم ت دش ةروب رف تهل !دیدش ناکا ذاع با نما ۱
 | تاک اذا !زر + لا شرت ىل ۋا او رونلوا لاضتسا هرز ولتالنصیکشاطهکلب ویلا

 ۱ | عج رخ لاقن و ابداع« لاق رونلوارکد اغا ةهلکراعت"نابلآ ةن یا ارب ةر وید ش یا |
 کردا درام ترا هاب ازررتدقو فلوع ها هو بویلوازوصانمت ةدعابنکل |

 | غانا غابااکاو هدنزو نم ریل رود هشنآ هدو هد (هَرلا) هل واع اباد دا اصاب رکی رود هتشتاهتیا
Eا ندعمبعا مزروع هناسآرحدن زو هفنک راستا اک ملو  

 اترا قلا یاوقو اوب بویلوا نیت هنر هدفون وک تایمز یف كا سرو
 ایزو الات رولوا من ناو امام قلنالوقو دان [ونالاذا یه اتلان آر مسی ارش لار

 1غ قتلنا 3 را كرس لاقى رۇ لوازم ساعت یتزوف روغوط هللوق نناتونلوجنقیا ۱
 قارغان هم لا غاض نكر کوب کرد دنا كکو 2 له یاسا دن ت داوقم تنارتش و

 ۲ قاب نو هد بو كن عوهو لس یاتاوهو سد خلاق اف شدید |
 ذی اسب ةتفط لاف وونید هغسضاندکرف طلوضو غاز ازش هک ناو دفمکاتتن

 ۱ ۱ یاب نعءاج یا ارتسفنالف قارس ی لوف رد هه تماس كلک ننک رد خات كن ۳9

 ۴ نوجد هشت شات الت هلن( حاملا تملا دانا رار لارڈ غنا 2 ۳۳|
 مارس ىش لاشن روت هب ةف شهلقاهتو ر شاخ بو لوقو ی لج لاقب

 ۳ لاوان یارکا نوش زودی
 یوم لب ل اقف رون ۱

 | هدنتفرط تلا كب ؤض ماه رسان هدندزو سیف بالکن وکیوم عن را اهروش و
iSكالۋا ةا ءاتفلخ ل وا شاب نیاز زا ندا نیتعت اط اوذو دج كشر نەدەن او  

 ارا ءو رک دا تولع یارآ اهو اک ناب ندا فا علام
 | اتا دود لواو روند هندآ تی درود من غ اک دوس یبلو اطا اون باش دام
 | تعالمو قاشا خار ەد زو لغام ( هوس زاشنیا جم یهو هک نسوز هک تن
 | قالت رم هكا قلا هبال لنص اب ا و ال لا هشت الا ارد دنگ اف كیا

 | شما تس اذا هری اب اتش روت تام كلبا ناش لفات فرو ری لند ۱
 نس زوغوطا اراپ نوناخ ل ریسک دره مراتسالا ردت ر ن دما بانک هتشمخ یر تسلا قولا
 | او دا لیلا ساقی رد شانس منو نو جت مر

 یی سم

 راضاذا

 ]| كنول و ردیذآ هیزقر هد رق بلحو هلن هزم هروتنذ ید نرثا اکو لو اره خوا ملقخ کبک دیدآ

oاهنگ نزن  

 ۱ | تا رغ ناق ژدءارب رب وه ووتیذقهستدیدشو ققردفضو ندل وایانعم 2 صف تن انو 7 لهرمه 1 لااا



 زر
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 *رهوتب اردنا نوسخا رد هیربها رهبر رونق برج نون نوار نودې نکرد نیو کیو | ]
 هنج یاره هبط لاعی روس د.هیوهآ شکلدو فیطاو بوج ی ادناو ن ندب مډنزو ما ںیہھلار ردیدآ نطبرپ 9

 یهلتج ر لا رونید همدآ نیسو ظیلع یدوجو هدننزو نک ار .رونید هیهناف زوم كبو مسجلا || ۱

 رونی ه رو قاتلش نام رغاجهدننزو یزمچ ( یربمل) 32 هی ید نایت بن
 هدیتنزو بز نیمه وتب ) دوسنید هیدناف زوج یره ږدو هردیح | هزجهل )ی آستعص یا یربهدآ ما لاس

 هفریجتیآ *لارماهپوهلا برد هنسا نعم قلآ یرتوکییمنسنو هد بتزوهعافم (ةرماپلا)زدییمما ن ۱

 ةدبرع مالک قمل وپء ءار اهدعپنون ازز رد ذاشوب و دونید هنسکیلدكخلوق هلنوکس كنونو یف كناه ین ۲

 ربنهلاوبا لوق یلع هنالنتج هدشزو جی بتهلاوپ دزو لس ینھلاور هدنزو رنص(رنهلا» ندرداتا
 ړوند نایت رکو انفو روید هاو ر ةناو ر ونيڌ هزوکوا * هب پرو نصر بنهو نوصد هنسشیدزمنهلا موهنککرآ ||

 کا قاق هد زو چرې (ربنهلا ماو) هدننزو هچ رز (ربنهلا) روبنبدهنب راک لوق لع روید هنبشپموآ
 رکد هکر دیفدارمو هدننزو رباه بیانیه ردیوم هزینه رونید نیس هپوص كشیهدننزو یصنخ (ربنهل دونپ |
 اروهر وب رمالاب الف رابه لاق رد هنسابعم كلا تپه هلبا هنسنر ةددارب هدنیزو روج (روملار یدنلوا ||

 كلب الب وحو ف صندونیبن ریا, ارو هظادا اکو راه لاق ندوشانعم كليا نالا هننسن ر ەمدار ار ,وهنزااذآ

 هره لاعب ږد هنسانعم كىملا لجو قوس وز منو درب و هنعهفرصاذا "یشلا نعهراهلاقی رد هننبنعم

 موقلراه لا رد منج انجم لمروشود ةسارزوا تنی یرب یرل + هک و با لتق ی ال هجا ی لو
 منشا ابالغ رابیه لایق رد هنسانجم كاتا تنایخو شغو لبمدآریو , ضعي لعمهضعب بکو مهلتقاذآ
 االف راه لاصق رد 04 ۱ تو هرپجادا * تاراج ناش ردد سان كل وردا وا

 م 3

 | :لایمیرولو ارال .هنسا عمق :یسیدندیکا انو همدهاذا ءانبلاراه لا ردهنسانعم قمعب ییانبوهچ يا ۱

 ۱ :پوقآ رلوص, بدی وو ندراکو وندر هشم ضصجب 4 هندی هکدوضب هبهرحملوش روهو مدهن ذات بد ۱
 ]| یب ندنماجدزاو ترک روا لب بیس یو نوی روهو رد زاوها یعج هوا نیقشاط بوشیککلکلک |
 رس ورا ا ىمى اهر سحر بول وا |
 تم e ایر هنس انعم ناچ ر یدو نو لیعفت ( ریو نظوفیتیاروهدبخ) 1
 دونی شیوط نور وب هل لقب بوج وا غاشادعاف ما ندروهنلوانس : انجم مادبا( لاو هد زو راح |
 ۱ ا اچ لاب نونلوا الا هد ناواو طقایو فیض راهویپ قاربطو موخناچواه شان |

oe TE uae OEEطاقتسا 2  |] 
 کیش یخی یاراهلچر لاق ددمدآدزتک الف راهو یدنلو| فذح هرم هدا عف -عفرو یددلو |
 | لرد سام بیو را تردا یہا متو تور تا |
 |باج جيجا ڪا و تامام تاس ےل ھت ما انا یاری میر
 ||:قلوا زور مو تکیه تر الا ف قوا[ ل جرات ولاعب واوا پچ وہ یبهیرکی نا
 ۱ ieee RSET نیم
 زی وب.دنزودآ دام ام رددنوچ یاب موہ رز لواپس الویابمذاننیلارویتاتیا
 اب تو هل ین نم برد نیو دولکت اروم و رویال
 ایام یا هرز فا ی ر الجدود اج یس ترورو پلار تاکالا ئا |

 نود تتن هتفآرطا Tp یک و چۍ کنایه دښنزو روغبط نواز تالهاذ| لج نناروتها لا
 هد تایپ نااهل یو هاو قامت دو شو ج ھو رو هضزا ولفاروتواو |

  هنیدنا گره هکر وند همدآوش مد پتزو سبک رتهلار ذکله)ل یا میلعءراوهالف هاب نما ثیددط دیو
 .. دنزو منم وهم الف دوو اب اصاذاریهلج ر لاقل وا روشیزپکورب بوربنلابص مار هی تالابمو

 یرسبک ك ناه بسا ردونید هرب قوبو زود نکس كابو ی یخ( ددیآ مضومر ومر هدزانج
 مزج یا لیلاررج هاج وقت رویچدب زا رو هر و واین دهن دیس لو ]
 ۱ | يدب ست یارو صول راب نیهیلادردیجمآ ام رخ عونرهبنتزو تورج( نورتهلا )لاعشلا جی ریاربهلاتبهلاقیو
 ماوس مهم ای نان الرغ رج وتقا |

 و چ و ا داوا و د یو فو و )0

$ 
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 زهر

 ا نوضملاو) هدننزو هروسف ةروصهلاو نماهلاو هاهلاو هدننزو هزمه (ةرصمهلاو) هدننزوربنمیصهلاو)
 (صتهلاو) هدننزو درص (سصعلاو) هدننزو فتک (سصهلاو) هدننزور شکم (ریصهلاو(راسصهلاو) هدننزو ||

 ردرعاشر بپبح نصامم ردندیماسا (سصاسپم) ردندنساضعمرمسکروئید هنالسرا یسهلجج هدننزو رصتقم

 (ئږصاهمل ا )یدلوا لوتقم هدندبهسک مان بح هکر دیع كن هسک مان مارح نو رع ردندنبعنات كلام نب رصاسمسو
 هدشزو هرم ةرصهلا ردرات دحرصاهم ندیزبو ورع نب جابر رصاهلاوباو ندیسا لنشاخ نی ولرودر
 كناه نطهلار را ردیا لامعتسا هلا نوسفاورهاد هذیخ اتو رضس هکردیدا قوب هنوکر ردتفا هل خف لداصو
 باکلازظهلاتقب ردهنسانعم قمروااةلطم لوق لع كمردلوا بو روا هلکنکد یکی اوکه ل نوکسكناطو یف
 | لاوق كنم ةرقفو لاس هدننزو هرطق (ةرطهلا)برضلا قلطموهوا همشذطاب هبرضا ذاینانلا باسلا نمارطه
 | كناط (ی رطاه ر هساذا یعغلهلذتیاربقشلا ةرطه هللاش روئید هنسلبا کس للدت نک «دنملکنه

 |(یطبتلا» ردیدآ هبرقر هدناسنه ضراو ردندآهب رقرب هدنساصق یر نمرو ردیلعلحر رب هلارصقو ف

 | ه ینانابلوغهدننزو هردبح ( ةرعبهلا) ترّوهاذاربلا ترطهتلافب ردهنسانعمقلیعب بوکوحی وقف هدنبزو لفت

 | تفخ رولوا ردضم هرعیهو روند هتروع نالوایشبطو تفخ تیاسغب لوف ىلع هرچافو یسورو روس |
 | اد یکی شوف للاخ بویلبا مارآ هدلحترب یعسقتروعو "فخو شاطاذا لجرلارعیه لاقب هنساسنعم شبطو

 | هدننزو نونربح (نورعبهلا) ناکم رقتستال ناکاذامَأ لا ترعیه لاقب رد هنسانعم كمروب بوزک هارو هپروا
 ۱ رددفدارم « هدرمخا یانعم هلباهرعره هدشزو نطبشترعیهلا) رونید هب ی را هب یراق هحوق كيو روند هتفاو ه.هاد

 ]| روند همدآقجحا نوزوا یب وب یربا یس هدوک هدننزو رّورع هلفاف نوقهلا): ترعیه ینعم ارل ترعیهت لاقب
 ردیعا عج و ر صوص# نیکو و نویق هدننزو هفرغ (ةرقهلا )جا مهم لیوطیاروقه نالف لاعب
 ۱ EI ردهنسانعم كسلبصک كر لوق ىلع كلب ر دتخل هلنبتقفو یرمسکك ناهو هدننزو رکم ( ركهلا)

 | قافوب وا هل نکهو مرکهو]«دشاوا بخعاذا عبارااو یناثلا با بلانم ارکهو ارکهو ارکه نکهو هنم |
 شاعناهارنعااذا عبارلا باسبلانم ارکمو ارکه لجرارکه لاقب ردهنساعم قمراو بوق وا نیرد لوق ىلع
 رکهمهبفام لا زوندهتش ب نالوا نعت راذم هدننزو هرصعم (ترهکلاو هدننژو دعقم (کهلار همون دتشازوا

 | زود همدا رواد هدننزو سد [ او ) هدننزو فتک کهلا) ةيغمو بیا * ۰ نکهبف

 ۱ pp ae هنسهعن ناطور لوق ىلع. ا 0 فنک ھا

 | تو قاذا لج ‘ار کیت لقب زد هنشانعم كلبا بخت هددنزو 1۹ نکپتآ gw هنحایر هد هګ زق و
 ۱ | ءالارمه لاش رد هنسانعم كکود نس هلوقموص هدننزو رمامرمهلآ )ربحتذا لحراارکمت لامن ردهتسانم قلوآ

 ۱ E نالواهدهعو بصنااذا ءال ارمه لاق رد ةنسانعم لماکودو هبصاذا لّوالاو قافلا بابا نف اربه ||
 | هتک مالکلارمه لاق ردهسانعم قلاغوچ یزونو هلکهیلحاذا عرضلا یامرمه لاقب رد هنسانعم ناص
 ناوارفیدوش كنهقاو اد یدشهرفاوحم اپ: رضا ذا ضرالا ترفلارمهلاقیردهنش انعم ق مروا كبك یر هلرفن رطتاو

 اهدهحاذا ةقانلازرعلارمه لات ردهتسانعد كياهدنامرد هلدسح نللسزوا توغاص ق وج یخاص هلغوا

 همدها ذا ءانلارمه لا ردهنسانعم كليا مدهییانو هاطعاازا هلام نم هلرمه امر دهنشاتنعم كم و ؛و لامو

 نکرر رص قیغاربم كح اعآو لاسو بکسنا اذا ءال ارتا لاقت ر د هنساثعم ی ھا بول کود وض هدننزو لاعفنا امالا
 ءانىلارش لاش ردهنسانع» قله تب و عطا دنع تتکا اذا هرس ترا لامترد هتساسنعم كلکوذ بواطوا

 ۱ الاس ر ردهنسانع» قدروا كنك هرب هلن رطتآ نشدن هدبنزولاعتفا ناتمهالا) مدهنافهمدهیار او

 دادش (ر رامعلآ) یرجاذا نیرفلا رها لاقت زد هنسانهم كمتر کنت تآ و ادیدش هرفاوم اب رضاذا ضرالا سرفا
 ۱ | نازوا كىر او 4 اس قارماھور اهتاعس لانش ؛ روند دول ندا نالیش كب زون" (نماسهلاو ۵تزو

 راش من زدند یماسار امو راذتم مالکلارشکتلا قاز امه لج ر لاقب روند ةمدآ وک وا قاتشکب
 ولزوس قوچ هدرانوبهدشنزروفعي (نونلاو) هد شن زوزینم ب هلاو هدننزو راهم (ںابهلا) ردن دناقصا
 | ورو هزوشب نالبکوذ ندروعوار و یدنلوارک د هکر دیفدارمو هدننزو هر( ةر هلا ) روئند هم ذآ وک زره
 | بضغب ةمدم دلایا ةرمهلا هذهاملاقب روتیدهکم دروغ وكه لبظغو مشخو رطلا نم ةغفدلا یا ةر انضا

 س تس



 ف وی ا و ر یاس

io 

ARدآ امو دو رطم :«دشنزو ریما (رب ر لاو)ںورھما )ةف عنو علاق ییغااذا لنحزارره لاقت رد«  

 pe ۱ رونشم همانآ نالوا رولوا نوع توئادلا هد در را تازه وڏو هد تنو رن (نرهلا) روتید ۱ ۰

 کكناه (رن لاو روشند هغغادلا هد ښنزو هر تر دنغچج كهز زه تارره یس لکی غد ناک اذا تارزهوذو رزه لر |

 قجانوبفت:یارزرهلجر اق ر زونند دیسک دندشود توز وشد همدآزفع و جا نالوانوبعم هدهد هدهدامرهل هتل

 هدتننزو,نرتص رزه )ژوند ةبضرا هقفوب ,یغارط زدتخ) هد هاتف کاناز هد زو هرم ( هررهلار دیدتشاذکو || ۱
 دوع :موق کر یدآ عمو مر لوت لعرادنلوا لتف اراب دخلوا نوش ندنذرظقرلنمّسد هکر دبادآ هلسقرهدنع

 لاصبتسا بوناوا نوّیهشندنفرطا دعا هکر کر دیدآ تب رب صوص هنس هلی لینهدوخا,رایدلوا كالغهدنآ

 فیعضیا روزهلحرلاتف روند همدآ ناوتان فیعضهدندنزو سل ر وزېلا) ر ددا لجررهد زو ودیخ

 تاد رغ مرون د نراگس دزازه م داسر اف کر دعا شوقرب هدتنزو باضم(را» لا "مانلسکیاتارزههیفو تاررهو ۱

 مهرد(یزهلاو) هدننزو لحس (رنهلا)ردیدآ ا هروکر مدنس هکلوا سرافرا هو دقح هلوالبلت هروک هنب را هتب نایب هیسراف
 عنان عدد هر هافوطسو روند ەتىش نوع و ونامزیدویریاو رونیدهالسراهدننزوطب الع ناز لاو هدننزو ۰

 تاش نالوا نفرت اهدار ەلىشسەدائ و هدننزو لج رفا سنز هنا ) لغ كن اهرولکر زره |

 هدننزو هجرحد(هرعزپلا) هعطقاذا* ملا نه لاق رد هام تانک هدننزوهحزرحد (ةر نَهلا نه )دو وام |
 هعتعاو هب فعاد رزه لات رد هنسانعم قماللغرا ثونص رصد شویفنع یهنسژرب و زدهنسانعم هدیدش ت تکح ۱

 هلیعص نازاههرتسهوز دیرفص كنظمل له رس هه دنتزو هنیهج هلنپس راس هلا ار دیدآ دلبر هدب رغم هدننزور مزا رت مزاه

 هکلولکنالوا هد هن سدر م دننزو زم رش ملا)یدالوا لاا هاه: رمه بولو هرس ا دل ضا هک اکر ونیدلاوجاو ماعا ||
 ەنسانع مىع اص غو كلدوسنالوا هدهع رولوا اردصمرثهوفقزونفخ یا رھ هيف لاق ردهنسانعم تة روند |

 كشوکو یعلاض هد ژو وهلچ (سشبهلا) عج ااھعرض ام بلحاذالوالا بالا نق اریشه ااش ۱

 (ردیفسا)یب رککل وق لغ رادیدآ فیهض تاتینریو ,فیعضوخر یارتشبهوه لاقب روشد هّتش فیعضو |

 هیدقأن لو هدین زو تار 1 راتش هل )ار دیس اسا ضخ دوخاب ردیدا رجس رولوا بناب «درللاسموق ا

 فل بز اتم وارا لی هجا کا قمار : و یکی کی یکی کر ولج کود |

 هبدود قناب یزکجقآ (رونهلا )نج امالو هب رضوان تو امل ع ضب ترام اا رایج م قان لاقب هیلبا |
 (ةرنشهلاو) هدنیزو روبص (روشهلا) هن زا قزجياروش ممر مب لاق رولوا ندبابعنا كبو ندتلغ هکر و شید |
 أ كا قنلنفشاط +دیزنسفو حرف دلیعص كناه(مرشهو) ردیرخصم كن هرتشه هدننزو ةه راز ا را اہقرو طعسب تناک اذا ةرشهو روشه ةر لایه روند هجا نالوارولگود كاج یراقار : هد: نو چر ۱

 هخرک ی رهوح هدننزو موصیف (روشیچلا) یدلوا لدم هباه هزه یدیاهرشا هدلصا هک بوک دهن بسانعحر طب

 .ةباپل# و بشا یکیدلبا دایهشنماو ںد هدلوآ موسه نالوا باوص ردنصصنکل رد اار فت لار ضرب
 یدنک ی هنسنرب هد زو یصح شم ملا ) ر دهیم موس رمز جرار زردفهص ید یعاربصم روشبهنمهنم

 ردهتسانعمیمرقو هلاماو هب ذجناذإ یتاثلا بالا نمار صه ۶ ےٹلازصه لاتشردهنسآتنعم ی
 بی هعفدا زا همصهلاق رد هنسانعمققاق هوایی هنسنرو 4 هریک اذا لا

 تا قمر ی رسم التج بوکآ یننیسن مرور یک یاو جاغاو + هانداادا.هرصم لا : رود

 * شیافطعوهوآهنونریغ نم «رسیکو هفطءادا نصغلاب و نصغلاربصم لاعب ردهنسا يعم کای هنسنرب
 هرسسک و هفطع يا رص ماف هرصه لابقب ردعواطم ندررخ !یانعم هد هدننزو لا عفنا (راصجال) .ناک

 قمرق نی زمسفهالنج بوک آ نیهنسنرپ دوب :هدننزو لابعتفا ( راصتهالآ) ةنوتیريغ نمرسکلاو فطعنات
 كجاغآو سض ماف مريضه نع زیصنهاف نصغلارصتها لای, رولوا عواطمو منالهدانعموب و ردهنسانعم |
 ا مقود لل داذا هنج هلن اریصتها لاقي ردهنسانعم كملنا نوغيواو یعررکو قع رفوط, بودلزود یراقوبج و فرلاد |

 1 (رزره)ردیدآ ی داورپ نوزپم)ردراو یزاراف كموقر ندهیلهاح هكا ۲ کردیدآ عضوفر رزین ایا وا و هرزوا

 ۱ ردقلوا نا نیم چ نی ھم نیئازنالزا فاو صردشایا ےھو ak :اراسفت 4ا قلخلاخ س لیوانوب یرهوح زود همدا كرز نهذ

 موا فی اصلا هدننزو راضیپ یاص,هلاو)هیننزوردیح صیاد هدننزو روبص(روصهلا)اها وسو

 1 هزرهوذلهنا لاق لاق رواکت ارزه عج روت شد هکلکنشاوا كب کر ادب رخصم كز هزاره هدننزوهیهج (ةرنپهلا)ا

 تونم تست

 تیم
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 ناب ما بس تن اک> زنند یون نان غدد سن زهر وی دزد 5
 || لاغر ونک هیوصدوخاب نمرغاج هکیجاوبنم نعت نیو نو یف پښو هل, هرهرهلاپ هوصیا
 ۱ e هتسنرو اهدرواوآ ها هاعدذا ما رھره

 ح ۳ ایه لبد لب هان قمر و وضو هدرواو دریک اره توس داوا هسرولوا ||
 ]| قفارغو هلجپاو تام یخ قلصت )دا هی ره لاغیردهتساتنعم نوا كاله بولر غوا لاو ادور هم :تراصاذآ

۱ 

 یی
 ]هک توهرهژنوبناوا قالسا هدوس قوچ كبو هیوص نو تپ ا دو طالج نهار هلاو) هدیشزو ار

 ۱ جیرچ اذار کیا ناهزهن لاو یی دلع دا وبدرهره نکداف

 )خلواولشاد كب هک روت با لو هنوز مهره نامیده هود لاو

  e EE Eجسم سا ی ۳

 اته ا مس ا دونم

eenمس مه مو  TTT 

 راجو رک پلک اتیا یر ید رنا رم ا رو
 تالاا هوا الا له افا مقابر 1ل اقر یونان, كمروتکدوجابندرغامکم چاو اچ نی نورت رار ھاو ا
 یجب ووی هره دنوم یکن در ذوا درف رولک لره ىع یک ر ونموت دهبیدکه لپ ېک ن ناه
 ناپ 3 تا ڈر ناره فالو رب واک ج ن یو قمرغ مک کا وص دوخ ا پر وم یک و نویق هو
 ةنولص ق ی HINTS لا دچا نلبس هود نواطرب چو ېدنلوا

 هضر اهر یک مرو 3[ تلچر صو مخ هندو دا هدنززوباوغ (ںارھلآ رںوتتد هزالسراو رونید هدوسقوچو
 : ترس نیرو شرو نچ «ودنلوتیلعدونب دوره همودلوادواو دا مدتی سپرو هليا

 کا ا بلقو مقاوزپسن هه زو نادا دش ( راز نع یلطا ذره لایت ردن انجم
 E و نوچ یراق دت رص یالک ب ولوا .دیدش ماتش «دنراهولطروناو|قالطا هکوک, |

 هر( ووجراهلا) د دعما ینیرفا كوالپ ن اةن اعم هپبنزو دا بش نا هل .زونو قلاب

 | کولو :قالطا يوس قوچ نا نار ناغاچو دود هویت هجو كو ووجد هند منوا قتل طو روند ۱

 ۱ اف در دیو لطف اخه ور یا نیا نخ

 ۳ فن مخدوم 5 دورا )روند هنویق اهجوف كبو لوا رد اقلاپوینهدیا اسما یدو

 رغ نالوا هادنپاکبه كنج رایاد نه هرهرهو یانعتذاهیلع لجرزارهره لا فپارد هنتسانهم كلما یدمت
 | ] کلزک وه و تابان ارهرچ لا جدد هایم كم لم ندر یچمقنوبفو ردهلکج ندنرادای یو |

 ۱ نرو ندینآ(قلاپ چوار هیرمس ازاده یهرهآ )طاق كنخماذ|لچرارهره لاصب رحم امم ۱
 |بولوا ماتم دم یا لارو یاو ا هد امین ین لا روک 3 تیک

 | هر هلا بازو ون ىلع ناجا ۍنیدفرش یی نوا لاس یم هرکسی

 ۱ دز روص (روره) رنو ریخآ میس
 لا من ۹ و با تفگایوکز بودی رخ صم شل يه هفیینزو

 رس درر وکی تہ اش یدیایونا
 بس یر ترتیب حمام لاو هدایت
 اراشا رک مع تب مات ررر نا اھا یھ رک

 اینو چرب كام داو لوک ك ھیچ ی زو ید تنه رها هبسکل اراک
 ]نوین  ندوجز كند ور روو لعاڇ ورا نت بزم ان لا

 دم وز هاب دبی یا وار نم
 تختی نو محرم نشین یمنی اچو زهونون بو هف ِ

 اب ین هفت م دانی داف حالی اف ا
 كود 3 دلتا كاج اذا اجرا دز لایق ود هسا تلکو اسانس اوره |

 ق ر ا ت ہک ھا

 يدەننانەم

۳۳ ۳ 



 ِ جهت یره لیدر قرجر م ینو ترج جر رکی رز ناسا
 ېک واهو ندو لج زوما هو تبنزو راز هنا را دند هالات مروی هننالوا كچ وک لواشید ا ؤا هل دغا كالا بز

 ]| هل زیاد تا سنی ارت دیس نوت او

 | تذرف رک یهنا) دوج ووشو ودان کور ءو ولو اررو قدا خوا دوج و تب فرکک نران کوو ٹبد
 | خوتان ك یس وکم اھ (تزوکدهلاوو جنر هنر ںوک ییا بیا

 یه ةینو هما تعم یر دتر و ید فید عفا دج ییساسع تعاون وروکد هو :نوکنیقو رو
 اىد نزاع روک چو لوو هدوبب و وغ بک هلو ور وهو لونا لزوک مربی نانو
 ین ی را وب يا و رس ستم ونک و

 شعاع بوعا قوم ن یاو «هاتطتزو جررع دن نکو روزه وتعب زان یخ سروش
 ۱ کوشش اتو اواو ان ور لب لات ریه یو
 ]| و دیه دون هز ول مسافت انا منا مرگ ناو یاس لک 2

 ناسا نوک دیه تیل یی ار یاس دز اوت رونی |
 قبور اهلج هنسوم کون هنغايفرک ۇش هدهنزو رحم رد ed تای |
 DEES RDA SRS E HEPSE وسردبعاب نینعییلوا |

Froنه لات ره کلا ئایا فک ناباهو اعتدال لب هلیتوکتت و  
 وف قمر جز DOT O ROE لا بالا نماز
 دراکدن نانو هیننزو ان یزنهلا؟طنموا ئمر ز تکی ار دغم الکل افب دروند هوش اشلعا

HEE OED ROUEN REDE 
 ٠ ||[ تك تره ئاز هالا )رح دعب (ذااونط موبلار شه افت زد هنا م ۍاوا یا اكون ا ۰

 ذا و هدو فک رذملا)ینیمآد هتل یرنطا قاشنداتمادنمم تو
ERE ETE Eزوران 2 دل اوج هزو دا اشنا ھلو  

 N ستم ETD EES هر ها هراذنب

 قو داتا واز برق زو رر نهه طل موراد بدك ھا ترکی اوکو انجاح نااذ ھو زواج تن
 لاو ا هارو هججو ابا دقت ئاخ نهار ارج هبدش یا دان فسوب لای بوک یا الو

 رب اتش بتا راس و و تر ی
 ATE FRE OF OOS BSE PEFR زو

 قد تسر هن ژو هلیس منو يا

 ی نو رم نانا مرز مش ب ۱
 ۱ شل نسباذااهولوشا ره ل ای زن نمایم واک: 3 تو روو هلو اکسس
 E GEER ا

 اجر زره لاقى ند تشات ێلو |ئوخدب و هر اذآهرلسب ره اتن رنو ارد عت ىم رق چو ق ددا سمت
 زد ترا یه ااح لر ابو قسرغا آرا ره یون یمنلک اطا علا رم

 ردوندانعم قمرة نیک وک نب ؤ كم وادم هکر ازآو رز وکو طو مع دود
 مضغاشا نیکمو روا ینانتذکماب ابا لا خو وص ی یکم توم دیک اوچو گڑھ ات

 ناسا سنا یا رابه ویران هرز ملت نار 1
 رک 2یا وادنون اذار الا تلک اھ لانفنرولوا !یتنعت هذانعمو ول جهل ره

 قفادزففو نبودم لپ که رنک هه نار مالا تی واذا سزقلآت هل اف
 ۱ تیز ردبکن اسکیت اس ی تا شیخ لادن و هتوصاذا اراره رها اف ودهنس

 ]| عف تقوكي لوضا روناوا ېره دن خیز یرانراسا هو لکو زز یالناد ی ۱

 | تالوا دو یدک ادنودج نکا رشد( مو فر و
 ۱ :مالکر دبا ەبىن لواهلامواک 1 ناچ عایق زکد یه دنا تل ۱

 2 هجا بنه
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 eu EF TE TT TTT هلا لات فواز اھ عاوناروت ره لام |
 ۱ بوس و a زا نزکر و هاو رنک دارا 5 لیکر جامل تس دن ها یر
 هزبعوژنهلا اون رهلابک دوام نیو ةنکلاهضح اشناو لا تک رو هرجا
 7 پخ انن ذا هی و ردصوصخ دنع ریه لوق الع هیادوا هب دنه لالق دیده قبهدایش رق
 رقیق یر دی نیصح حلب زب م دقن رق روم ریدر شال هیندی دت ناو
 او قالتطا هزب یالوو قازوجوا جه و ززد نارعنهنیدرب هدینکلاونومنه ر و ټو یخ

 نیر هی الا نفر هه الهدلبام لا هنمو بم هنخیداوا فوضوم هاخرو بصخ
 نو ی جرج ید زار اکاو ردم السا اع بل لامعا بان ماولیلخ ترنضح ثلیلح
 و زوم اساس ن ازا دز توت فن مر زوا یر ومص عروس لاردا عضوفرب
 اصلا درعه اهن لفن فلک ول ماغطلاوهواتروهاناکا لومترونوارجت یکم لر ازردب|لکا
 وه رقاامذرهش هد ؛ یلاذکب نخ ی مراه )رادو درب هدشن زفاطعتصر هش هدنه هدنشنزو
 هکر لینقل یی ضا نان دن لولم :ناشناوآ ق العطا ءاوذا هلن تقف نا | رطهون |

 نا در قره ا)هیلعمآ سن هرم بؤر چن ثوغدلع هدننزو یقنم (نرییهتلآ
 دو بسر نا یا عاتلةبنسلا روك شنا كجر اش ندهربنه یرغصم
 ول هبت كلادو اه سپری نواز مات یعادناو ءان ضعا اره کن دقوا
 ال طا یا ازنهفیعشوا هلامو ادمد هذ لات هننونلو ایزغتلرکو مد لرکروتیدهشندیک
 ی مس قاسم وا لع نط هنو ةرد ن یار ده
 اتم یوا لطابووغل گو دیک نقم هنهنرب وؤلواردضم ةلنرتکق ردهو هد بنژو ردغزدهو

 سس
 کی دور زرده نه ابی نیکو ۱ س

 ماه سا سبز ہم شام رب تیم نخ

 مر حلوا یمن لو اب ناردهاربه
 مراد هودیکرببه هر ابهوارونیذ ید رداسه رول ژيد اهب هن نالوا زانت چایو طق انس

 | وانا ۱۳و راه مای ره لاق رد نتا نم كمنوا نیجرکوک هد تن نو راک ذب را پتو رددهو
 | ق اتقب واد منشا م یاران یو جد یکیچ كحاغآو/لغاذا اراد چتو ارده بارسنلار ده لاقی ردلبعتسمهسانعم
 )توی( ایا زن هود ول دسر ید وہ لبشبک ا زبه نادسهال هزوفاک قشنالذا لنهلاودم

Eتو ور حفر یوم هم بو  
 ورق )از: مه امد اوردهااذ موقلاردان مت لاتفعراج هنباپنعم كلباردهقرامد
 تلاحوب هلواهعفوب ىلا رو وفا و دی هود لو اطفانم ئا ياها هجر نار یوم

 ع او 0 3 (ةردهلا) قیقر هلفساو هالغاژخهق رانعطا ذازداه نل ل اعض رولو هرکصن بک نکا

 8 ات بلو هند اذع +یشرالصا واوا راما وطقاس هدسن زوهنمه (عردهلآو) هد ینژو
 IE ور و ی و ده سا دعو هاله ةه ره لایقروموا
 النعم لامروکوب ق ردیجرفج قغجراغد ن دنزرغآ هود هدېشن زورپ رمص(ریدهلاو
 ۳ تولاطودو بزن ازوا یک کاک ت ابو دق نمشرمضینن تاو همانا ین ناھا نم
 + راغ نادنرخآهود یخ دوب«دتزو لبغفت زرده عو اکو انچ لاطاذااږده تشعل ایه
 هم ناار می 90 هنهلا یف زر دپاک 2 لدم ا هنپو ر ده یوم از نه ,لاقب و هنس انعم
 >هدنفخاع ننارغاج ابو رغب هدو ماو بلوا یذوهدنلءفو لوقر دیک ود نروکوب هدلاع یني ډلوا
 ده لاغب و نسابلعم قلوب نل اک تولاضومجو بوبازو یک, کرک تابت یکریدچ هدنزو دوعق (زودیهلا
 یخ نماند لجن د یون واندنزب یرکعقآ كلمدآ ر لټه زمو ځو مکو اب اطاذ |ارودهواو ده
 ۱ ی رود هزبالواناوا رفیراچ هد هچر د تباه( ةرداهلارز تطقس یار ده هنر تردمفهب زض لاق
 | تدیا توبن یاع دن دیدآ ی داوزید وخاب عصومر هد هام دن و باس ناادهر دیهانتم شل ات شک یا ةریاه
 | دانهدوخاب زان خواردنه اشر هدانزوردا ٣ دون ید دلت داموا باذکتا ملت

 ]یر انواع سواد
 گیس حصر

 ھالا
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 لب زن دلج هاو جا دز هنر نسرین کل
 هده نالوا رضا دوجان لوطا لدن هژابشنهذتنزو لطفا( هال )زیبا صنف الاغ یا یه |
 /رسهلآ  مفعضاوا لوطایاهسنمرجما اذه لاشقی دلالت نرخ :هلفضویکیالوا مکا وکو ناو است |

 مش اش تو قالب هثبش نالوا لضمافو قبا ندرت هدرانوب هد زو ر جات جاهلاوچهدشنزو ۳ ۱
 لاسقی روندهناویحو هناا نالو ارو هتسهآ و فیعط هارفآ رعهزاهرضلیعلضاف قفافیا رجایم ما ۱

 لزوک یتسدوب هلن یاد( یدرجاهلا )دید هلیقررچ ابهو نفی اتم نما ناک انا ویا
 توسنم هالو ره یربباهو دبج م رکن سح یا زبان یش لاقت ون قالطا هیمنستالعاو ا ۳

 هن یتبروهدزب نع کرد مجرم هاشیا یزجا وه لا رونآوا قالطاراهععو ما یرفلا هو ہک دن ساک

 دابنتسندزسه مش لذ کی بم هنعبدلوا ادیب یبروهدمابتم ندنسه/تف كاهش لتطالا فردا قالطآ ی
 ناذیاتسزالم هبارقورهش ید هرتضح رج اببهو نیاز دباقالطا یرعاه هه زا غمو ء اس > ملکی ر واخ

 زوسازسانو ضو شخ هلی کناه سهل ) ضخما مزالبواصاذا ئز جامه بز لا روت | هم
 لی زارعه لاعب وذ هت یماشعم قمالفبانض رولوا ردن زر غه و مالکلآ نم کش لا فی

 فتاه مر شهلا روند اسکا تسانوشخ یخد وب هاب بززوءارصص زاویه ) ینضهاذآسه
 هکودیغج لر یههدننزو نشا لجبال ارزی هت یو ی و

 (تارسع اور تنارجاسملا سم ا .
 تاز سه هو تارح اهن هاهر لاق زونلوا قالطا هت اک الو مراتسم نیهنعط فو راعنالو ال داوات دارو هات |[

 ود هت اتسم قمالتباتضا ییکر یه هدرانو ر درازا :(یفرسهالاو] مدد زو نیلخ )رب چ
 تیکش "ریو ءازیفهاو یرباود دیو یه یازده نشر

 ارسلها ذه لا رادهنسانعسناونافو ت داغ لر دیدشت كلوا یاب »ی اوز اودننزوهک حصار وعشاوا داغ
 .رودتشاجم تانکر اغلب رمیکک ناه (ارج4 ۱ هنابشوپ یا هاتر ھو نرو سهو هزر تهز اره وا ءاز تاو

 نەت لاوزا رام او ددغو دین لاو دوم لی ناچ هزاره هان هدنعز
 هدنفولو انسانا زروتاوا ق الانام ردق مربع ول لزق رهام دیار تفز |
 هنر راپ: فن نالرا یتا كب صعبت دنع وازاب اهر چھ نون یک VIENT دشا ||
 وب یوم دامن نالوا حاوی “وای دینونو دو رار دز قو زود ارك روید |
 ۈن غالى هلوبل و زونید دانا دبلغی دز ويىتاچدنا :ۈل دۈ نالوازیشن و ھن ||
 قوه ىشى داك ون هود تیکرا زوم+لوشو دپدآر داو صرب هدندروب قیعاچنب گوی مین »ِ ,تهو |

 تک هر و كيزکهنتفو مزج اه هدننزو لیعفت (ریص2# )نوا ننذ هدوتب نوخ كۇ
 هکی سلکر چھا ةاوهکشدجب هند ىدلهلاك عجبا لار هللا IRO :لوقتید
 | بیعت او رک یو دبا عام بز اس هعچچ ارد بمان یکت کید ل قاف منا
 سس ی رو دسر

 :ردلکد ادوخ ام ندر چاته رتو ولو روهه
 هرولواهلتسخ تفلدش روک دم ناشر دخ اطلس انا یو ی یار هزار
 هلا ر جامو هزج اهل اقا ری اان تهت لوفنر هد زوله كشن

ERTوخلا و در شب کیو باک اسم نیا الهی  
 !ورروچ ندجس هلخ بودی اشن ییا یڑزرا نک« رنو یراز ازت زکوتداهخلوشو لای ا
 ندنجواقوط نر را دروغ راندرکن درام و دارم دو وا الو جو ۱

 (رصلا 5 رار دبا دنر هلن ال هسیاولالانوهنلب نخ وا هشیانالرغ بوهلف اهواجنک وند هنبا لوټ :
 [روغھۈا نه هزات ریه ناتنارد تمام یاب راه تخا لود هو دم موها هد نوای

 رک فینال هو دم قیام هل مزار یوآد تاک[ ذه را
 ۳ ماتو واقر ىرىس لوڭ نۇھ بو تب نخور

 س

۱ 

 له یار منا دو رول سام از هرم تاج ره
 سموم رم حوت اس و حس
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 ]| هدنیح ینبدلوا لوچ اک | هاک بلک ی دندلوعفم ءانب هرزواروک ذم هجو نکاردندلعاف ءانمارب زردذاشو و روند
 ۱ هموآنوکشودو نصلح هک وسزوسهدنقح هنسن یکیدنشیا بوز وک( رتهسو) ردلک د هجوم لج هذو هدوذش كف وم

 | زهلا) رذترابع ندو! نادان هلیپس تقاج هکردهنساسنعم لهجو قج هد زوراک دن را تهنلا)رونید
 3 ۱ تیاهنهدننزو هرم( هزنهلا) لمجو ق یا رتهتو راتهن هبقل اش رد هنتسانع»لهحو قج دو هدشزوزفعج

 | ةا لو هلبس هب لوعفممسا زیهنسلا ) همککسهدفج یا هه هب ل اتقن روند هتهالب وقج نالوا هدهچرد

 | بییعتو ماش كسان هدنفح هدنالوابوشارغوااو ری هلکنآ اسم اد هلغلوا نوتفمو صد رح تاب هر هنسنر هک روید

 ۱ نوشو !متشو هیف لغام ایه علوم یا هب تهتسموهل قبهلو ایا تالابم هنلاعفاو لاوقایس هلوقمافجورج زو
 ۱ لیطباترنک اذازهتسم جرا لا هاواربنک ی اعفاو لاوقا هدوهبب و لطابهلغلو راک هزرههدنناذ هکر ونیدهبسک
 تاهتلا) هياتم دم راصاذا لوهعلا ءانب ىلع .اذکب لجراارتهنسا لاش ردردصم ند هروکذ م هفیص/راستهنسالا

 هبحاصیبع( لک دااذانالج لارتاهتلاقیردهنس انعم كم دنااع "دالطاب وهدوهب ندرخا امه خا هدشنزو لعاش

 | طالب هاساذا هرتاه لاب رد هنس انعم كکوس هلی ادا مچ و زره همدآرب هدنن زو هلعافم (ةرتاهملا) الطا
 | ندیعج لنظلزهت هک انوکروشد هزاتداهش نالوا بذلک» ینرب یر رب EES صف كلالوا یانرتاسهتل
 ۱ وه لاقب زود همدآ شاب تاناسلچآند وه وا نیز یک RF هه هک هدننزونوب رح(روکتیهلا) هدننزو رفعح

 لج زره لاف ردهنساتعمكلیا قلفاشکی و قلازواهدننزو هجرحد(ة ره ارا جنالوالبلفبنسبالیاروکتیه
 ود ذس انمم كىلا تفلاو یتلتسود ندمدآرب هلبرسکناه (نارسهلاو) هدننزور جز ع# مرع6)آ)مالکلا یق رکا ا!

 | ی ارعهلاقب ردهنبنانعم كيا رتی هنسنرب و همرصاذال والا بابلا نمانارعهوارعه هرعه لاق رد لب ام لضو ||
 || عاکنلا نج هيف ل عا اذا موصل این رعه لاقن ردلنپعتسم هنسانعم كیا لا عا ندعاجج هدنتناحووصو هکر اذا ||

 | دعب و اا داك اض ف ماا ةتسشدعب و لوح دعب یاره نع هتیقل لو دتو هنس رهو اناره واره رشا ارته لاق و
 ۱ هسا باغ ؤو غز هرزوا طارفا هنکلب رادوخاهنخلنژوا جاعآ نعي اط عو الوطی اار ھە :ریهشلا ته لاش و تیفد

 ۱ نونیلوا قالبنطا هب هنسوکنو بوخ كب رعهو رولوا شلبا كرت نس هجرد قاقاجوق دوخان یرب اکایوک

 | دج رکن سح یاریه لرو رعه شکل اقر داغ انا هبا كلرتنعون هک ا بوک ن دنتسح لاک
 ۱ نیدکلنکرس دوخا ندزاهودزباس نونلواقاللطا هرالول یزلکذرک, ا هننوزب كنهودو رد هنسانعمرجاه هدارو ره

 || لاشردهنساسنع» قلب بیا یرلکدید راته هبهودو رکد ساک زدهنسابءهرچاه رعهو نوه*؛دلوارجاه
 | دد هشام كليا تیوب تک هز (راسعهالاز ردیدآ عضودر رعهو راس اب هدشاذا اره رباره
 | خاتما هک اب وکر دن دننمانعم لینی بو دبا ادب لابو لاب هلتفاتطلو نسح قو هکر اذا هرجمه|لاقب
 | ددنشلبا طبل نسمح هقانلا حراش انمخانابش تشاذا ةي را بم لا ترخه لا قب رولوا شلیا زت نع ون تاب

 هتطنمق رها لام ردهنساسنعم كازا نوس نابنهوهزره زاصماو ردموس سم ةيراجلا هدناهم | عیجج -ایقاو

 | كل زنا یدآریو ردلب تب هعسروب ردردصم مسا هلیفص كناسه رحه هداروب یذہلاب ےلکتاذا اراها
 | الف رها لا ةي ردونسابنعم كلب وش ازسانو شخ همدارو هبآرهتسااذنالف رعها لاش زدهنیساسنعم
 هرج اسهلا یف انرمسیا انرعمها لوقت هنا لیکه لوپ هدنتقوهرج اهراحهاو رب سهلا یا رجاسهلا ءکناذا
 ۱ نارجهم | اه لاقسردهنسانعم للسک ثولب يآ ندر یز هدنن زو لعافت (رچاهتلاو) هدنیزو لاعتا (رایحها۱]

 ۱ بلر ندلحر و ندمدآرپ ردسا جی نجوم هلن ممکنه زردی ریه ۱) ناعط ات یا نارجاهش و

 ۱ هلی هی هیئت (نانرچ# ) ونیذ مکا خوزخ هبارخا ضزا نادضرارت هر سه هلی كناهو هرعهور ون.د هکسک
 هیت زاید بح هلبایوبندآ تویه هدنالمک هل نق تب : دا كمآرک احا ضع دانه هکر دکعد نره یا

 | یبحاص تره یکی هرزو ازوکد پ هجو (نینرج هل وذ) ردیر اتم هیهنیدم ندهکع هلمللالوسز ترضخ هدب و
 اش رد هننسمانعما كلبا ترجمه عار جا ضزا ندیضزارب هد بن زو هلعافم (ةرجاهملا) و دارك ب اسما نالوا
 رها ) روید ah تنزه ەراەن رف ةصاخ هدننزوژلف ( هلا ) یرخا هدلبیلا ام م حزحاذا, ةيلب نمرحاه

 ر٣ هلک لاق رولوا فضو هنجاغآامرخ نالوایرباو نوزوا كب هدو هنس( ةر اوا هدنبشنزو نسخت
 || فضوهثش نالو ازد ووبا الط موز وند هيفود لزوک ی ا ږناو هنو كاب نجر هیطع لي وطیا ةر ڪهمو
 ۳ زاتتما معونرلانعهو رونلوا لقالبطا ههتتستنالوا قافلن زمو لضف ندزا رانو دیچ یا ر ٥۶# ےش ب لاص رولوا

 نشر اےھا یناتسحو دع هک بوک ونلواقالطا هیهنینن نو رج "و ددیتبم هنسهظح الم كلبا لر | هلته

 مس
 تر
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 اد بت یا یو ویا و قف ی و یک کر ی ااا ی ییا ی قوا وا افا و تاب یی نیا

EU 

 كناه ںیہلا) ردندیاصصاناسیفس نیر ابهودوسالانیر ابهردندیماسار ابهو رونید هنو” قوچ ییوتو دلایا |

 اریهرعیلاریه لاذ قب رد هنساسنعم قلواولتا بورومس هود هلنبتعقف هلا )ملا ةرنكى ا ةر وهمو ءاربهو ةربه ||

14۷ 

 هنفارطا هل غلو! كسکوب فارطا هکرونید هغلموقو هرب ۍلقاروتواو زود لوش رببهو رباه یا ریه برض لاقب
 ر ا يسربهو روناوا قالطا هج رفرب بهو یکه ب رشا رولک هربهاو هلیعص نناهرولکربه یعمج هلواهدنزرطولوح تبسن
 رابه فیس لاق رونید هش ی چمک تیاغب هدننزودا دش رابه از ردیدآ قلموقرب هدنبرق رورز هدهکم قی رط

 ان لقب و ملاک یارهاوربهلجب لای روش ددی هود تکون یس هدوک دستو رج بهار هدو

 رونيد هنغازوت یتوجوا كن كلي شوقو كغوع هدشنزو ةمذرش (تیرپهلا) اربه راصاذا ثلا لا باسملانم |
تیدهبهنسنهدنز ررط كيك نالوا لصاح ندراخ و ندعس وءهدنرلبد :لنم رللیقشابو ۱

 لاش رونلوا ربنعت قاکوق هکرو

 حسو نم هل اهل الثعرعشلا لسفس اب قلعیام اذکو شی زا نهرا طا وهو هيربهوا ءایه ايندا نام |

 رهوج (ږ وې اا) روند هغ ازوت یسننوچوا كلب و یوتو قو یدو هدتنزو هطبالع (ی رابهلا) سرا |
خوت یک نانلوا مبعت قیثز کر دیعسا نسوسوروند ةنکسا لوق ىلج روند هروناج یرلکدند سراب هدښنزو

 و

 ردقوج كيلاحنانلوا ریبعت نکروکی تعبد اتقهدنآ هک دنعتا عصومرب و رونی هنوی* قوج ی وتو رونید هنعون یرمرق

 كناط ردقلوا هلطنالوا باوصردطاغ یر هنعس ةلظلا هداروب # رب وه داتق طرخ هل نود نا# ىلاللا هنعو |
 هکر دیک ی موص یسپلاج نکر وک ك لبا لیصح زی زع نان نعي هنس انهم ربخ رو شید هک هک لینوکس كمالو یف |

1 

 یدلوالوئقم تبقاع هک یدیا هسکرب ندبرع یاسر ینراخاروهندیزب ردن دیماساربوهو .ندراوشد تیاسغب |
 دوقفم هدیسیکیآردهسک ی کیا ندی رعهر یه نب ةو لاو دعسنیةرببهو ردندیاععا هکر دلبشنباهدشزو هني مچ (هربه)|

 نیةولاكنآ الودعسنتةرببه كاال ەد ررلجید ملک اکس ن یدباالثم رای دلو لش برض هل فلواناشنو مانی و

 هرزوا تیفرظهلب رتا هما هنما قمر هد نرل ظفل هولاو هربهر د هدنکبس ولا بووي نحو ةرببه بووی نحارب د ةرببه
 نسح هلب رسک ن هزه (نابهالا) ردیدآ ل جر یکیا هدننزو راغ یاهو هدننزو دا دش (رآسبه)رایدلوا بوصنم |
 هدش زو لاسعتفا (راتهالا) انسخ انمسنعشاذا لجراربها لاسق ردهتسانعم كمر وع دولقشقاب هرزوا تفاسطلو |

 هرتها لاق رد هنسانعم كاجسکو هم نفاذا ربعبلاریثها لاقب رد هیسانعم كمکو ن بورا یتا كنس هدوک ك هود

 رونیدهغلوق نالواوالبقو ولب وتیرزوا هلب  هینب لوعفممساو لعاف مسا ند هرب وه( هر وچن ا) هعطقاذا قيسا
 هلال وا نوناک ندهمورروهش هدننژو نادا دش( نار ابهلا) رعشور واپلع ناک اذا ةربوهسوةروهم نذا لاش |

 رونلوا قالطا هکحوب یرلکدید كحروا دننزوروبص نوبهلا) هلیئسانم قوا مث عقومرونلوا قالطا بیناتنوناک
 لوقلبع هنالنص یشید هدشزو هنیهج (هرسچا) روشد هب رق هدرخهدتزو رونت(ںوبھلا) یکتویکنع

 هارض/ دیراهلا) ررید هربهولاهنککر ا ردیسهنکک نهغب زوقیشید هدننزو هنیهج (هریبه ما) روئبدهنسهریغص
 هلغلو !یابرظغ/هدننزوج رب ز(ربنهلا )رابغ تاذیا ةیرا به عمر لا رولوا فصول ولقاربظول زوق هدنن زو
 دونید هب یشکر ودوب هدتنزو رفعج (تبهلا) ردشلیا سر هداروب ین ندنمهو یرهوجردیس هداعزیهلحم
 لاق ردهنسانعم كما دابرب و قرخ هلبالعفو لوق كج هرب و للخ هنسومانو ضرع كمدارب هدشنزو رس (زتهلا
 هزه لاش ردهنسانعم كلياعامد هدیروشوتوترف كلر یمدآرب وهق ماذا نالا بابل نماربه نالفضرع ره

 ر ونید هبهیها دو تفآو بذکلایارمهلا لهاوهلاقب رو شید هزوس نالب هل سک ناه(تپلا )اتم هلهجاذارپکلا
 ردهنسانعم بیچ رماو ةغلابم رتا هزه لاقب و یهاودلانم هیهاد یا راتهارتهل هلا لاقبهنمو رد راسشهایعجج
 . كن ههو اطخو طقسب یالوقلا نفرت ءاجلاقب رو شید هژوسییعوب و طقسواطخو بگرما یارتهب قتانانقب
 ندهضراعیس هلوقم ردکو نرحاتلعردوخاب ندکلربپ هلی كانه( تهلا) اهبشن هبمیهاد زوئیدهنّوا فصت
 ربکن م لقعلا با هذوهورتهلا هل ضرع لاقب ردمسا هکر وتید هلالتخ او لاوز نالوا شراع هروعشو لمعیشان
 هکردهنسانعمقلوا لئاز یروعشندردکو ضرمدوخاندکآرب مدار هلب سسکتنهرمه/(نانهالا) نرجوا ضزموا

 | د اش ءاستا عتفبرت ممو مف نزرط وا ضورلاواربکلا نم هلقع دقفاذا لر انها لاقبروئلواببعت نانو هدکلریپ
 همالک برض هدنفح هنسن ییدتشیاو یکیدروکراتهاو هربغ یرهوطارکذ یو لوعنلا ءاشییعنها لیقدقو
 هما اتهم وهف یشلایف لوقلا علوااذا ل وعنملا ءا ىلع لج انها لاقب زد هنسانعم قلوا لوبو صرخ
 همدآ نالوارلب وس ناذهو عع هل غلا غامدلا لو توترف هلیبس نحو ضرم دوخا كالریپ هدسنزو مرکم
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 | ودنالواهدنکت یه عرب هاو entre EON هداتلب ضرا

 ياواد رکو لاو یک و ارز دن[ عضو پر (مرذاو) لبج عج نو لس عضوا اوهو رقوم نوت روتید هرب کک ّ
 ٍروکوو راکواو رک جج هلباهرونید ځد رکو هد هسيا قوپ شوقر دقن رهه دنګارونيد هنس اوږ شوف هل نوک فاکو |

 ردا ندنعرکو هروکه ناپ تحابصمبحاص هشعيا ھت نرکووی رب اطلا رکی ک دب لاق: ب ۾ تن زو ا

 eê هالواهدنرابو لاپچو راجا رکوو روید هیاوب ېراقږبا ندب وچروج هنر اد راج اغا شعار
 هرکو لابش اف ردهنسانعم قمروا هننورب كمدارب هلباقرصو رواواردصمرکو وو ردصوصخت هالواهدضرا |

 ح o TER وکو وکو و)ددلغتب تل ر لک فحم ند رکو هاهم یازوب و دب عیب هفنإ مر ضاذا
 | قماربهحو هلخدوا نکولا ی اذا | روکوو ازکو ی اسطلارکو لای رد هنییانعم امری یا وی لوف لع كگەپاوب

 || رد هسا ذم قدردلوطو ردتابا هبط دست یبصلا حرایش پئواذا گوی یبطلارکو لای ردهنس ام
 ةرکولا مهان انضناادا < باسحاللر ؟و, لات رد ناوم باب نر مایعط یرلکدید هرکوو ءالباذا ءانالا 5 لاق

 اوا ۳ جی دو ارج دا یمردجما هکرونید هکر کوک صوص سقف 3 ناوپحرکوو

 ٌةقانل تیکو لا ن ین فاطمی لوذلع :قلوا كراج قانو کولا تدعادا ةقانلاترکو لقب

 ۱ تنزو لیفت رو ا),ردیبحاو رکو هک روند هناون ډوب هدینزو A هرکولا) کد دیساک یرکو نا اذا

 ین یعفت ل ؟وتلا) و هالا واو ءانالارک و لاقي رادهنسانعم قمردلوط هدرانو لب بک وزمه  يراکیالاو

 اا ذا یصاارکو تل اقیرتود هیاوب بلوط هکر د هنس انعم قلواولطبووط یت روق كنوق تالذک ی راق كغچوج
 ۱ 9 را ا یکوناور لنا .,ة ةرکولاو هدننزو هرم ةرکولا دنلصوح تالتمااذا اطلا رکوت لابو هنطد

 0 نوا ریا | شید یر رو تاج تای لو ہو وخ نفس (ةرکیلاو)
 وا 0 رکولاودعبیوه لاتب روید هکنرکس قراره ېکرکو د هدننزو يرج ولو هلنیتعف
 رم يا یرکو فانا لاب روید هیقانالواملو ربصق لوق ىلع كاج یرکوو تابنولاب میو دعلا نم بریم
 (ene | یرکو هیچ یل لاین رون دنوناخ ن ل بوصب ملت دیش هریو هو ةي ریصقوا
 و دا اذار اتطا ارکان لاپ رو هنس انعم كیا اوت هنسپدک وب و لایصنآ ناکا ۱ ضیا لع

 بد هبهجرف نلاراو هک ک دک نچ راو هوص هدننز و هرج یرکولآ ددد عو مر دښو ارجع یلرکولا
 ةتردهنیمانعم قدوق پوردلاق هکپیک وپ هنتر هډننزو لیتو نیو [)ردیدآ عضومر هدنزو باک اکو
 هنیفتوط بش لاک پک ر الج ولع +نیمزهدرلنقویبم|نشدوک هیت كنا ب ھو ءبواو (رهولا) هوا نوت هو
 جا عقو ةو و وهو ول زمام لاب رونلوا "شح پار طضاهدنررطراخم ندن اتو فت فن هکروشید
 ر زا پودبک نعوچب كنهتینر هکر دنا روت هدننزو لیفت چوار را ملک ًاارطضا هلی تح
 1 ERS توهبمو رګ هد هدمالکیمدآزبورّوهننحت لمراو ماتیلاو لبه ېت لاعب ب ریلنراپبع

 ۲ کی لموقرب هدو نال (نارهور ار ويف قياما هرطضااذا االفدپزرهوت لابقی ردهنسانعم
 ۱ د نارهوو ردنداروا ینارهولا نچ ان ىج :یرفلآ ریلایبع دبع نارع وبا ظفاج ردیاب ب هدسادناو

 | كيبوشود هر نایلوا نکی یبمالخو جورخید رب هدننزو لیفت نیهوتاور هدو رهخ یهولار ردیدآ نور
 | ج3 هجقوا|ذا یهو هرهوو ینانلا باسیل| نمارهو هو لا فردوس یونعب رکو حل رکردهنبانبم
 ۱ هبرهونبان لوفت ردونساپنعم نغینسم هلب دین لعاف مییاو هل با اب اوت نیس اورو هوتا من :جرغال
 ءاهلا TICE رند هرهو نر بوټ انبوب ردن دیماسا هدو هرم (یرهو) نیم ده يارهیتبعو

 | چاربا نوفا لکا نوار یلاچرراتروعوداچ کر دیدآ نوب عونرب وتو ی تایم يملا

 2 ال ےل ةمضب يا نم ةریهعطت لا رونبدهنیهراب نالوا قاب وط لوټ عو هس راب تیا موز کو

 اره لاق رد هنس انعم ی هارعوطیریا یرب|ینا هد بنزوربص اجا رردیدآ لچیرب هره هم | هجطقوا
 هره علا نم هرم لاقبردهنباسعم لمس هچراب لوی ندناو اراک اعطا وچ طا پا زا امام
 ریه برن لافیدمو ردکعد یصجنکولوب آهک نیسان رووا بفصو هل ایچمر ھو هم و د هلمطذیا

 ربهو روه یعجج روبن.د هغاموق ولقاروتواو زود تلذکرونید هری ولقاروتواو ز ودو انها
 نآرتلاولتیوه لا قب ردهو کمیک ونید هکلبافقو هدنراشاهع رک تبا ره ا نفربهو لوم یا ھ رولک
 ندهنیسانعهراپیه هیچ باد نا یا هدننزو ربما ا ی دروس یم دلع وهم |
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 نود زوکو هی هم رو فە ات رود د ةغالح نالوا هکر دلا رقووناعناذا |[
 | ةنرهوا ةنکو یا رفو نیعلاو لا اذنك لاقب روند روس قلم دوخت یلزککوح و قیلقتضاب هدنزرظهنشر ||
 | قا ردقتسا عملا احن خر ی هتسنزوفرقژ یاس اذا لۇغغملاءاغ نلعرظعلا رقو لاق وبا ته روند یتتدهرقو ||

 | زخآ هلل تک“ تلواو (رفولا !رغویارفو هردنضیلاش رادتساتعف نکو دقع و ض غ! رقوو هنعدصاذا ظعآارقو ||
 | نوبخت تک كب نما راتشت اراتشالا] رد راتو یب نوتلوالبقت نولو فیفع ردا لوق لع روڈ کو ||

 | رتشتندلاعفآ ىا اةرق ناو ال رضم ۇ شالا 4خ اذا ةر اراقب 2اا رفوالاتعیزد هنساند کقلکوپ
 | ودا طا ازاوالتخز لهمردنقوط اط یغت ظا دو ردزرفکل اتناك هتنردتاوا دراواعاسقرل از[

 ۱ افت روند ادنالوا کوب رغآهكتشدقرآ هدتتنزو یرکش (ئرقولا) ةرقوبا هباصایا هن :اذلاهلارشوا و

EY۱ هرقولا)رقوو رقووذ یاقوت لخبر لاقت روشد هنآ نالوا لق لح هژننژو مرکم قۇلا )ةرقوم ئا  
 | تار ناقل ا ]هد ةنیظهم (نرق لاو هدانزو نسنحم (رقوم او) هدننزو ههر (ةرقولاو) هدنشزو

 | ولو تفطو انار نش اتار ف ی را اش تولوا ناو ازذ یس وبر دذا و هدننزو مک قولاوو هدننزو
 | :دننزو ولت ترا نوا دل ل ةى نس كت لۇ اش كرر احنا غب اک کمر اش رور قاف ینا را

 اة رقوم هدننزو مرکم نکل بزولوااسابق هاو هک لاو 9
 ۱ طگهتسانعم ققوط لو ناف راتشلواذ ات ساز كر هلغمالوالاضهنشلوا یراعنذشنأت ةادااسانقەو

 | تاش ناقولا» تناذالالات رفقا ناله اځ ادوات ذخمایااهاعط ةرقو ووا

 | ردي باقت فخ زدهلوبفن هچش رد هنساغت 4 ازر زونآوا رخت ق نوا وا رکلاکل ونک کے وب اشم رغ و
 طفل تاتو ارادا بوس الا اات زاۋ لحن ارقو لات ەق اعغ ى لؤا یکتسو ولنبکم مدار ل ولۋا رده هژافو و و زافوو ردیف یر شم قاب رک ندید راق قو زمان خاب ومینومانذظفاحم ۱

 as تب هد E لنج ر لاق رونسلوا قالظا هقوآ و لنیکع
 در زار لا کیزع اسم ناو می ونک ی دور هدر هک (هرتلازردینا یبالکتا
 ا زر داون هوا ار ا ۋى ۆك ھاك رود ەن روش نبق لوش هزفو در اقا قافلا
 تب بو لا رد كش ؟نلغاملوفترد هتسانعع لقن یازغاو زوتلواقالطاهلتبع هرفو روا قالطا هلا
 زر اقوا یا رل لقا لاقت ردبناکه قا فا اکووتتید نو ضرمو تهتسخو زود ندا هدزوطات و

 انش نکا مدار نرو لاتا نام ۷او) دندو عفت قوت )روتی شامر لامزاتو هویقو
 سی ager نت راق دارو زوق نوقتلا) اوفو راتسهادا شناور ارقوت لات ارد خش اعم

 (توفو قول یا روق ملات خاور لقب یداوا بل دوو درک ر اتو مبارز و یه |
 وفر دادن وم زو تاید ڈ مدا نالوأ ناکعو نافو ختا ت رد راقشو ؟«دنازو اا (نقولاو ہو رو |
 دسم اتم کالا مازخاو رفت امدا هدعنزو لفت نقولا رۇقۋ رماو رقوۋرۈقۇ ل ز لاتشر واكد |
 نشان قد زد زوط یاد ندو فاذا مواد لاقیروتلوا تعد یلرغا هدنننیکز هر شتط ر دے لز دت |
 كابا نكتو را منشفر ودرب ۳ زادهشنانتعت یا راز واکسن الو لاھ ردات فتم
 توب دهتسعر ناز نخ کوڈ هاب تب تن و هنزراذا ارقو لاقتوکدساشعینردشازفآو|
 و زاژد لمة ک ریمل ۱و ا (تارفولا» ازای اتار فو ھر دضاذا زفر لاش ردتاغ ندان
 | نلاتخر طعنزو نما تقولاو نوفول )روس د1 الو هدنسهاوفهکیکوز اط «دننژو درج ةر قو زۇ ەر ةر قولا ارو

 هروفخ کوب هوا یلدا ناو هدزابق بز قوو راقزو وقوم وتهد لونهحا العمل فو لا و تا
 Ra ؤ5 چىت لاتو دات یرالوق فو رتف اب زعوت اه و دخدهرواکا ولی او کود
 واد )هر لوق لو انا نوبقو رونى منا لو هذرابق وب دتنزۋ هیفس هر قوت یو

 دو تنی روسى كو نو تالوا هک 2 یزاجو نایوحو ى وکو رۆ دەى نیش نویقاقلطم یا دوخ اب وی ۱
 | کیوتف لوک رب هرقونائلوارکد «طننزو ی زب (یرفولا]ردیدآلبجردوخ سو |
 ۱ گردو هل بیو راک الو نکا دزنا زت دبا نالوا ی راک شاو ةا انتها ترا |
 ۱ هیت شال تاش تنولوا ارتتا اردو فا شناذنکر هوس دادا ل وشة داتا رو م( رق وملا] رة ولار شوک ی

 ! ناتو چکش مطب رازق وم لج رلاغب لوا شا اراک ینا هل راذتنوک وک

۱ 

atmی یا ات سنا  
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 ناو در وا شاظنخرق مدنز ریما رضولادریضو هعنصاذ خللا يغ لا دان ماطم قلقبضو یدولو
 یلولببابت ناو و لیف هدوسب شمرق هلکف تاب هلارافاط نیغرق هنج كل ذكر راک هذبتیارعا هکر ونید هلا
 لجولاوخوتلاشّرد د هلسانعم قول یر ندهنیکو مشخ نش زولمهفن مرغ وتلا»زوشید ف دوس شل واط
 وبا نالوا یبط؛داز ديبل لر چاش مان ب هک نادر ےن وژعهلیس دین لعاف سا غوټی ا اظبخ بهلماذا
 اییو تایم هدننزو نم مریلا ردیبقلت شعاب ی × ریغولا ناف فضا سپشن# اهنج تالب لا هال شیپ |

 هغ هارخب هرخو لایفب ربیفذارمو هپ ژو ءدع ( ةرفلا)اداغیمو اتا قیم یا: ابی اورغوا لایفب ردنانیم ۱
 لامناورفو علباوو ینخیارضو هل لات روند هکلنیکنز هلئوکسكاافو حڅ دلو او وفولا» ةيبع هدعب هدعو عع
 1 الار نن یج منو نیس لماشو ماعاب لطم قیشاننییفلناو اف لوق لع نوتید هجاتبتمو

 ةرفلاو) هدنهنزو دوخق (روفولاو) هننزو رفج" نفولاو) هدننزوهراسخ (هرفول).یش لک نم ماعلاوهواررشکی ا |
 | فو ایوقوو_ ارفوو,ةزافو زفوو-مانلاو لامازفو لاتفیرد هنسابنعم قلواناوازف حاتمو لام هدصنزو هبع
 بالا شراره لاسقپ ردنسانعم قملاتوجیلام هرفو فو: اکل ذا یناثلاو_سمانطا باسلانم
 سم ف توهم تويم و ناصقنورسکب لب اردزاو عشهنسومان كمدآرپ,رفوو) هزکاذا یتاثلا
 ۱ لا نکى عب همش ی ارفو + هضرع هزفوا لای ندیاافماقر داف یسومانو ضر ہک بوک ر دلمعتسم
 ] نوت انجم كل هباضر هججوو اش لۋبقلا دعب یتاسخا كفدآرب و بيجو شب هصقنب  اسیطارثک
 | تون ندنوکرب نوح هما هکرونلوا قالطا ه هبرق لوش فو 9 ضاّروهو هیلع هدراذا هءاطع .هرفو لابمب

 eg E FTW لاگقبنونبد خدرفوااکآو هلوا شمابکآ بولپبیکن دنر هطق
 ح ۱ لا ضوچ عامتمو لاه هلنرمسک تند بشم یانوا كتءمه (زافنالا
 2 ا و ناک خا داف نرالا رونلوا قالطاهضرا قّوج عقب ان هدننزو ءارچب (ءارفولا)

 )0 لاتقی را ر اعا فوصوم یی انروسلوا تفصو هبشولط یکی رکو
 ءارقو نذا لاقي رولوا بو هغاوغ وب و دلج ا ةرفاولایا ءارفو ةدازع لانقن رولو! قصو همولط عونصم

 trig هتینرپ نت دنانتالبطا اکزوتاوا قالطاهضرا لوشو ردپدآ عضومرب ءارفوو تيطعیا ||
 | هدفنسانعم قاوتچ نیانینربهدستزو لبعفت (روتلا)"یشاهناسبننم_صقنب !تساکاذا ءارفوضرا لاق |
 املج ان نیشاوقم وینو مشا ئاج هرب و ناصقن هتننوهان تمدارب یکزفووو زكا ذا لالبارفو لاقت |

 چنان« اورفو ما هنسنبو ةنشب اهر فو لاقب یدنلوارک هک هتنرذل مع هنس نهم كیا |
 كسك ۍب ؤط تبویمرت را هچزاښرن ندب یو ازفاو هلعخو هلک اذا؟یشلارق و لاق ١
 حیا مفا وتت فر۲ اوفس النا هیر کو لاقنردەتسا بنعم قم ااا ىف ندنويدمو  ارفاو هعطقاذا |[

 ]| چ اقراص شاشا ندنآروتیدهچاص ناشو اصییغشموب كغلوقدوخا ناعراصردق ءرافلوق لوق ىلع نالوابوط |
 سأرایعمینارعشلا یهو ةرفو "تاذ ذی راج لاقب هلی بسک واو ردرافو یعجج روند دل هناقراصردق هزل زوماو |

 شک ات رول خيو هنغر وق جوق لو .ةوفاولا) نذالا ةمهشزواجاعوا هع نينذألا لع لاتاموا
 تیلک ال وقت ولو ا ق الط ا هب هلن هم اینه طم او ترونلو!قالطا هنابخو هباسندو ریظعدلایا ةرفاؤ |

 دان اض هركى لاو هکر ديبقل كمبار ندا شکر لقاولا:ةليظتسملا ةمكشلا یهو ةرفاولا نم
 اون نن فاو زص نابالوارکجخ زوم :(رفولاو )( نوفولا)" دهن بس یناکرحت تو ۱

 لی نالغافم ماوا ننشانبمو رجب نکیااج لب رخ انتلع مر «دیدننه کو نوا قالا هؤ
 لغت (رفوتلا) و دیس هبتک نابنند-(هزفاو ما )رولوارفاو:یدائواهلتمج وب وتشد هکلیا اشسا نیم ۱
 هنامخب رانا هیلحرف وت لاقب زد هنس انعم كلبا تباعارو تفوخ امامت هنسوم انو ضرع كمدآرب هد تنزو
 [ناسنیئس۷) 2 كر هفت اذا نورفاولمره لاقت رومشید اهنلب مل اغوج نهلعاف محا ندزفاوت /رفاوتلا ۱
 | تاني قادوا نوت ها رفتیم از دستای مقوا ق ندو

 ثیزقوو ەنذاترقولافبردقلوار غامض هک ددتسانعم کنه لکلنفهماتسن دوق لوق لغ نشا زنی لوق نوک |
 هلن نالوا لیاهیقنتعن ارباب هج رک هلکهفعن نیهذوایلقث انار قو لوهجلاءاتشب لع تر کوو لج وو دعوک |
 | هلَصشنا یانناملا باسل | نم.ارقو هند هیارقو لاق وولوایدعتم رقوو زدشلوادراو زوانیقربغ نکل وذ قوا
 اهل بایلا نم ةزوقووازقو هني غ یقولافب زد هنننس انه لۈللب قرن هلی كلوا هروقوو فور عن بهذوا | ۱

 انا
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 مواد رنو منم لمف قار نو تالغا كسر اخ: قد ین قننرولۆا يايا انيق
 بالا نم او لجاارظو لافب ارد هنسا تعم قلوط یکم ولظ تبو وومس یکی یک هلبجخف بة ھچ م یاظو كاواو
 قاب و طه یخ اقنرافو یرافلپواوق لغ زوغس فصو هیشنزو بقښک( طول لاو نما |
 ان ززو رها تولاو عا للو نهدضتزو لفتکب رجول اوو لوکس لو یتشاواو ویولن |

 وهو نعوالاو ٌمعولاو نعاولاو زعولاو غول ق شم لاعب روشد هر تشردو برص هدنتزو رج (نجو
 یک لفا_رادرظوا جت كن هلکرشوو ا

 هدینزودوعقروعووت هدو ابلجت "هزاموو لب واو ةروغوو لنت لعوور نعوو. هدرامواژ یزو
 وعو ارعوو هغو 'عاوک لوو لوک + نعووا .مرککناکلازعو لا قید هنمانقم قوا تشردو ن درو
۳ 

eهفورعنلعج لاغ روند هیهلسنزآضوو زدیذآ لبجرب :رعو و هتښاخ نغ هبسیچاذا اطلب اتلان الابد ناتا نمیقیآتینشیا ی یارب عوو  
 لاقب رذهنساببنعم قموقیلآن دتشیا یمدآریو اوشو هتلفتباذا:ناکل|تبرعو لوقت اندان قاق e برم یر هذتنزو لیفت (غوتلا] عیابنارعو لیلقو رعو لمرجش.لاغبو لبلق ارج یش لاقیو البلف ی از ۶

 زاضاذا ناک ارغوت لاقی هنوز یو یرلصر, «دننرو لعفن مرج وتلا ) ةتحاح عة دا داات الف

 توبه داف بلطاهبا تامکشرب چی الکی ملکتمو دا لات ایل هما بصحل هدضو صخرب مدار وسعت اره ون لا ر دلی تم ةنسانعام ابری نرو

ER1, الکایف هنر وت لوقت ارولوایدغتم هدام وور رانا مالکلآ نزع ىت لاا  
 هیلعرعواذ| قد رللا هپ رعوا لانش رد هتسال زعم قفلپ رج کلاس ل زب هلبرسکت ازا نا

۳ 

 | رددنسانعم نشود برظو چويلا هیضفااذ| قیر ة بروا لا رمتس انار ک لوبو |
 ترسو كنبحاضص ہک دلم ہنسا .قلاآیلامكندآربو ضزالانمرغوق مقوا لا اوا لاف |

 | هل ا+وشلارعوا لاب دلت دنمانغم لار دت فروا هام قضا لجرارتوا الا شاخ
 || كمروکراوشدو برص یریرب مرا جالا هرعوتسا نع قی رطلارطوا لانقی ردهتسانعم قا

 || .ددندآنصجربم دن رف قل هحلق كرك دننزو نیل( هردو ) لرعو هوأراذا قب رطلموقلارعوتما لقب ردتشانعم
 | كواو (جرعولا) رک یار دخل زی هک« دنظفازغو هلنپت ف نعول تر دزمآ ضوتر ایفا ده ا

 | یتف-لواو (رخولا) لا ة نی یا,ظبقلا ةرغو ین اا لاقي نوید هنت دش كليس هلرزوکبس ناف ني
 | اهرح داو تدزاذا,ادعو دخوک ارغو ةرج اهلاترقو لاپقب ن

 أ اتییفضو !دفج یا ارغو هلق هلدلمع |لاسفب زدتغل هدایت هدنوب زد هليا تو ادتچوب نیکو قحر غو

 | ندبضعو فخ مززتوا ظارفاو :ظاقواهقلنچ | لعتوو دعوک آرغو رغو ول ردى« هاتون لایق و ةوادعو
 ضسکی ضییو نی زوم نیبا بل نم ارفوو الغۋرغواو ام زفونزاضر دنا نوا و

 | (رانخیالا ردزناجهدهلنبت هدنوب .رونید هئي وب ضو هط او یلفحپ كزکسع (رغو و) ظیغلا نم دعوا
 هدنة جزخآیدآز و طولا ف اولخادافا موبقلارغوا نانا دتا او ر رسک كرمه ||

 لاغير دەنا ەم قلقریغو ئدوشسوا | مظاغاذاانالفر غوا لاتر دوشم ان ردزق هلتباعم
 ۱ الف دو ءایلارغوا لای دهن اعم ق مزد: برا وضو کیا ار همسان

 هرکضندقدلشخ ی رای ږد هدنچما برودرف تیاغب ی ّوص هرز وا قلا قر ام ایابصت طب
ETE Eهود میوهو هوو هلو یر  ery 

 مال هزغوا لاب نادهنسانع» قلاقرطضم هبهنینزر یادآور غوا ءا ساز زا فتا بهار
 همتا تم وجور اخر خم هنر اربناسطلس لوق لعن ندمان ی جارو رو

 هاداپ نفنلب بوق ندینص و ند هدونو هسک نالوا یربتو چاو: هةن هبلع آر لج اب کات
 هلی لمعجف ضرالا لچ راز تالار وب اوهو هانوتنسآاذا جارف ام علارضوا لایقی؛ردةنانتم كالا
 | فی دج رخ نامهکرولو کو لب نم اارف کانال حلا جارطا ید وناوهوا ماش

 | ذم لیفت /یتغوتا و نکلیساکاتهنماقم تایل موم ادای لوس دراز
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 و /ض ولار متر یا نفس یا یزو تا وقت وند هرب اوت لای اه و

 هتک هفرا كوبلأو منتان لقب قلرغاو ایا ززو هيف نپل لاترد هنسا نعت ماو هاتنکج یا کک

 2 رووا دواک رازوا | یعجخ هنسانعم لیقت لج روید کو هرغآو رود هحالسو اها ته هریک راک رۋتټد

 | لیک كواو ززوو رزوو هلج | ذا ارزو دعب هدعوک ززو هر ر هرزو لاسقب رد هنس اشم كمزتو کلوپ رولوا ربصم
 أ رو ل لوب لجوکرزوبرزوو هد اضجوکدزب لججرا رزو لاقی زد هن مان قلواراکهنکهدننزو هدع هرزو

 ۱ ةماتیق كلدکهدایشن زو دسعو ززو و ماذا ةرّزو اوازوو ارزو لىخ ؛اشب نیسعرزو
 | نام شک یا هززو لاشي رد متسانعم قلو تلاسغو اهبلاذا .دنجوک شا نزاو :لاسقب

 اص رخ لوهح مروزوملا روژو ی نادال وخلا ءاسن لغ لج زارزو اتش ودهنساتشفم

 أ ناف تاروجا دخ تارو ز الس رمطترا رونقلا تارازا مالفسل ؛الع هلوق اتاو و ند هع عدا نالوا هاتتک<
 | دنا دارفعلوادراو لب همه ن ويما همواره هنس اط تراووج اه نکی تارو زوم لنفصا یاب جاودان ||
 اهابشدابآ هکهوونلوا ق السطا هب رقم لوش ندیهاشداپ صاوخ هدشزوربما /ریزولا زروتید تاو وز وم هن ||

 ۱ ]اس سو دیا تشاحاو ددم هلا ی رب انو یا هتنسهنکتبلم لابصعو نوما لخت تلق

 دا رداع لآ روقواسیو هم ی ادر ورخ لب یی ءان یملا تچ ولجا وولاک ||
 ee TRT ارد هتسانم كار زوید ما

Sein 

 و زد شرم اس رک کا ازم انا تاتو
 جنب كمي دالموههتبیدنکی ارپ وو هب بهذاذا یار ز وا لاق ودهنسانعم كامرتوکنولآ
 ene نیمی الباب ارزو ها لعحاذآ هر وا
 ۳۴۲ اکرم لا هان لار زو | لاقي ود هلسانم کنگ دقوا افا
 اك اد در هوش نوار :ززولا بکراذا لب ارز |

 اۋ نزاجوا تب دو نم ناوشن و اهریشناقا ر اشن اباه رشا نه 2ز اتل بش شو لاش زد هنس انعم
 او 2 تو ار ندانسانمه كلبا نیکسکبودلقفوت یکی زرغآ ||

 یا 2 هبرلپ رع وب رونی هنوناخ نیتسا نیس وارمشو تاب واشبد یدنکه لب هبنب لاف سا
 هک نا وجوه ةرشتولاو هزشاولا هنيا نا یونس fr نوا هبشت
 GEER تب لوا ندزشو بوبنلوا ذوخ ام شاول ا

 :روصا هدننزو طعم . نیدنضم ارشوم راد رد هغې عه هر :رمشنلع یخدوب (ةرشوتسلا |

 بو داها رسول ۱یفتبنلوارکن هکر دخل هدندفمرشا هلن /شولا)ددغا یدزشوم
 تیریو هک اس تعحو كنم نانلواریرضت تاالیفسو دملا یا سولا دسناخا لات ردهتساتعم ||

 اصولو بول اهل بنکل ان رونب» هنع>و لض هدزانو هلم دش كارو هلاصتف (ةرمولاو) هدنزو
 2و هلواو "/رمضولا  روسنید هضرا مفترم ودعا هل غفل داصو كربه ,ضسوالا كلا یا
 ویانا لاقی روسنید هتسیتن اب كنس هلوقح یقاسضعو برق لوق ىلع همون وسو یانهنسنولخا ۱

 یا تو وند نت ار فال نم... نیللاو مندا
 ساتو ولؤااز ل چم و ور رولر اتوا یونی :شال ارمعزو ؛ زولتد هنسههارماغط

 مسلاپ سنا اذا عبارا تاسف ام لب راس نر ناو ۱
 EE رم rE NIS ردطو نلرو |

 او دیلق دین ذآ هک ردیچما خاطر دنگ هدشزو هرم (هویطو۱هنطامتنهم هرو هنفرولید هتوکر دان هللا دمو هدننزو |

 زيا

 || هد ار یبالو رومانالوا لوکوعهنب رهبهع دوخاب قفل یخد هان ارزو رونلوا ربعت رهم
 ۱ و و اراک زو کاسکو فی شرور اوا نی :نهندنشانعملفآ لج-قاقنخا :

 ]| یزکسب (یرنضولاارولوا هدنلکش نسب كل هغرفازر روا هنللنویپ كنم هود هکر دیا اش هنوکیپ صو میخ ۱

 ( شعبانی هدو هنچاج نالو مهم تبانب:لوق ی ع:ضرغو تعباحولکرکهلنتقف طولا ذلو || 0

  TNR meرز ۳
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 كفارمز ۾ 3 ET هوا وب ءمدواچ یراکنیذهرجو نفخ ا رةريصق ||[
 خا عطوان هیفر» :اف ةرحولاهغتیلع تب ر ام لک اذا عباژا تاببلانم ارجو لجلا رحو لاق فا

 قر وطنیک هدنوردو.ذ ةرحولا ملف تعقوانا مافطلارجو لا زد ةن انعم كعوورون اب ناملوار

 ؛رجولا)زچولا زعنطتسااذا عبارلاو ندا تسلا باسسل| نم رورو ور هردص یلعرحو لوقت رذهْا
 ردفصو نا: هدنښزو فنك« رحولازرو شد هرازبغاو شةوا زنم دوخاب هنذبکو و دعخب زسا هد زو ۱

 ی هرچو r Eg فو وا یار نول ها لا | 3

<k Uk ۷و قد اند د دن 2 سس نعمت و  

 تاب رایت ةو و یه انالف 1 واشر زد التماس لا :pig e ووا

 لاق ردعو اط ن را یاّبنعم «دننزو ل غفت روتر هيف زما هوتن هلاع نالف تل ان
 كندوشو هک مر ید آرنو طر روتادارمالاقو 5 وتلاعب رک هنا نجود اک ام: صد

 ندولا دکل همی هدروا اد افبحانط رو والا قب نومبو هليو تنایخو بنک رکو تقاد رک دهن 1
 داکیجا ترکیبی اردواردا تردو لوقت رد هنسالنعمقلوا شوخ ربه د هج رد قج هلوا شوهین ة دنن زو ودع
 كن هبج+لاذو یتف لواو ةرذولا هدعب و هغ ئاغ ك ھهج قار لوقت لد سا كل هغر الا بشار یلعیش هو
 لاقب رونبد هبهچ ران نیک, تب وطرد اولن لوق لع روند هثنهراتا تلج وک ن بمکب کر اب هاتف هژیتوکم

 ملیراکلیدقالید هدنج نوسفو اهرعاعنگهنبعطقامیهوف متعال هریفصدعطقیا مل نم ةرذ هجا ۱
 زا هنبذو لا ندهنساینعم واک ة دزو رددوا منیجر

 ۵ عقرب وا ت رنو لا ندا بنايو ەملەقاذا فانی
 باوسکه کت هکمییسهخراب تبازذ

ENةاکیهوفنق نوای اناا ف سنا ]قو انمق اتم مضناذ ةرذؤلا  

 أا تورا درب رع هلک دهی بتا هکر دیشنچ عج ك هرذو هرزواروکد میچ و نو داروب رمکلاو کلا(

 ندیا م تالآ نوک ًنوکر دج وم یتا ها لو فذق روکذ مرتبختو رپ ردنا: مانشدو بلس هریک ندا

 لب تست غم OTTO هدننزو زو لینت دونی از

 نیترذولا ءایلق را لاقي روناواقالطا هغا دود یکنا هدننزونانربغ (نانزدولا) اچ اطقو اونی ناتزوولاتوا
 يدوچو دنا نب کلا يا ةرشوق اینو هنوتاضتالوالوبیغالیدهدننزودجرف (هرذولر ناتغشلانهو
 (هردد ةف تلل ةه غلات هریک ایا ةرذو هما لاق رونی دهنوت اخولقادودنیلاقلوق ىلعنالۋاىو يدب
 ثالذو کاب زدی )دکعد تما زت ننآ کرد هنس انعم هعدز دل وعفمریعض رد مآ لعق لینوکس کارو خف كاد |

 ماو رند بصخو :ینضامكي :وپ اپ صدر دند چبا ار باب یکی نهغیصغیپ وچ كرد: .هنسابنعد | تب ردیعراضمهلصف

 رد د هترذو قرمو اش هلادع ریلی اک د هاون دا وهف ارر کت بوی لس قد خلع
 رول وا ندننناقب ساب هر ایزردهدننزواهمانس .(ةراذولا /ندیذآعض طوبزب هدنساصق نیل دنا پاۋ شک ەد شنو ۱

 (ةرولا دردی قري دله او ردوي زقرپ هدنساضق دنق رعع, هدتنزو باع (راذو) رونید هب فو ایراقد قق |
 قدری زدیم (نولا) روند هن شاپ هج همواو هنخانیق كناسن او زونبد هروقج شا زاق هلبضقف كاتە د 5شم ءاوو هلواو |
 عن عرورونا) بصخيا نو هیفدلبودکرویا هوو4نو برج لاصپ رد هنسانعبصخ قازوجاو نوین هغانیق |
 هکر چ قل كنم ها دیعوباو نمصتلا فیض با یزورو لر لقب زونید د همدآ سصبلا فیض هدننزوا ئور |

 ا هل رورو لافب ر دهسا نعم قاب هکید هکی د هینچنسنرب هدننزولراز (هرورولا (ةرورولآ )یدیا ینضاسمدلبم وبا |

 بودادلایباناناد هلبسهدب لاف متنا (نور وما | عرشااذاهمالک ق دورو لاتقب ندهنسساشچمتایوس زین اروا
 اواو نو با xe pI زوزو ھليا ج"یازیک بی توس 7
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 تو كيرعناوسو نلوا EOE ۳۳2 لوق یلیعزاربک ی ژارفج رق يارغا |
 ۱ ی دیک کا بلا متحد هکر وتید هنسبنم تاکرا رو روید هبووآ هییش هتي رز, ناننلو اریبعد

 | هی لا یتشهاوقمردندو تاشود دوب هدست زو لیعفت(ریثتلار ملت فا یارمض تک ادا رو هقا نا لس ||
 | یسهلوفم كفود هلن ك او ( ةرانولا هابطواذا ارث وت شارفلاوتولاسقب رد هنسانضعم كل زودكي کیک ۱

 | دونید هغلوا قوجینا كنهدوکو طو اذ! سما نا بابلا نم او دناسبلاو لا تی ردم ردهنسانعم قعشموبهنسف

 ۱ هدننوءروندهنسهلوقمكشودو ردنم قشموب هدننزو رها سئولاو) هدسنتزو فتك( شولا) ريکا ذا < دا هج رو لاب

 | نيقس(ةزبثولا)ارونبد هنس لوا قشموب كە نسسن یسهاوقمردنمو كشود ردم هیعحفویرممکنواوهاولا رون دهرثو ۱
 ۱ رونید هنوتاخ ولط ینا یا نالک ن وغیر واكب هعاجج هلغلواز اغلوا زوم“ لوق لع نالو! قوچینا هدنسهدوک هدننزو,||

 هتک (ةزبلار هلاک واو (رولاو) هدشزو ۷ (رُش رڈولار هل نمنبکآ یوم وب رو سلکباو یجاا

 هدنتزو ||
 ۳ ِ کا راد ولو تایی هنو سا یردلابزک اک نوید هنفبدصب هبرکآ 0 یم

 ی اھا ایرک واد ی بر ERY وپ يج رازی رجب ۱

 ۱ | سس روشنی چ هکردرذنلانا هدنازوریز د ) ربو) هلند روت ید یدرفم ون وا يخت

 ِ اوا تكنمزمه والا FL رو شیر حاکنیا زرشک اش غلا و ءایسیشالا تعا
 من قوازغآ هکروشد هیلود ی راک نکو درعا نالوا هاندرد هد زوووبصا روچولا. ردعما هنسانعم
 حد تاکود یوازغآهرغآ نالوایسب رغآ هدننزو رجلا (رجولار رارید طوعس هناود نالبکح هور کت

 2 هدنزرطهراغم نالوا هدرلغاط رجوو هبفقروحولالعحادا ادعو هدعوک ارجو هزجو لاق

 ا دآربهلنرمسک كنوز (راجمالا) ردندآ هبرقر«دنساضقرعهو ردیدآ كغاطر هدننیب كرلغابط مایل هلباأجا رچوو هات از ارجو هرجا هترجو لوفت رد هنسانعم لمردنندازوس ینیدملشوخ همدآر و روند

 ۱ یاس قادمهنب رغآ كن هنککرتو هیفف هلعجاذا روجولا.رجوا لاقب ردهنسانعم تلکود یتوارغآ هنیزغآ ||
 | | هجزآ هجزآ .هلفلکت تس هلوقماود هدننزو لعفت صبتوتار هبفق هنعط.اذا خرا هرخوا لاش ریل میم هنیباتعم

 ردهنسانعم كجا رمسارتسازمساکوک ی هنن ویش همت نیم هعلباذا ءاودلارج تلاشی ردهنسانعم قوي
 | رولیکوداود هزغآ هدر ط نخ سکه ام (ةرصلاو) سهلا ) اهر اکهبشاذ|ءالارجتوتلاقب

 | هنبتفف لجولا) ءاودسلا هبرجوب ظعسلاکوهو ةرهلاو را هد لایقیارذپ رلکد تابع یس اط ن وز |
 هدننزوفتکمرجولآ) قفش هشااذا عبارلا باسلانم ارحوهنعرخو لا ةي ردهبس انعم كليارذحبویلکلب نددنسارپ

 ۱ هلک ند ءارجو دوم یرهوخزونید,اجنوو هزحو دننھ ردرافضو ندروب رم یاننعم م هدننزو رجیاروالاوا||

 | ی رولوا هدرلغابط هک و شید هننباروناج,ینسهلوقم نالترمص هلبصتفو یرسک لواو ناجولا) ۱ ردشانا یهو |
 .هدشنزو هر (هرجو) روید هراب ییدزاب توزاق هدر هرد كن وضلیسو هلنبتعص رولکر جوو یکهدعارولکهرجوا

 ۱ .یعهجسوحو ردقوبیرب قانوقو کاشان هارو رب رادنملیبقرق کردیم سومی هدندرصب هلباهکم

 قاتلوا عاما خب ردمسا ندنسا عم هورککاب عاما نانلوارک,د هلبقتف كلواو و (روجول]) اردک انرطخ یمن
 | هدنرلما بوزاف یرادآاتیص شوحوکرودشید هراروقح لوش هليو ك هزه (راجوالا) روننید هزوس سوخان

 زود خد هرجو یکهرجنردمرخو ؛ئدارغمزا رار کس بولاج هلا لق كباچ هنیارغواهنب زرزوا ررون اجر رونلوصو/[
  هتتوازفآ حراش یوابناذا لخج اوج لاقب ردلیعتمم هنسانعم كايا لامعتسا اود هدننزو لاعتفا اجالا هلن |

 , هدشزویرکس (یرحلور ردذوخ اف نذر ر اتا نالوا ندترا ف یدبارجتوا یلیصا كوب و ردشلبا صیصخق
 ۱ ةلکنا رائاش وا ناکوحو بوط هکندهتسارب هی هناکوح هدبنزو ناري اما رد هدللب رب هدش رق هیلیمرا

 ]راک ون یشهراک اھو لشي یک مربا مام هلیعف تن هم یاو ؤا (ةرحولا )روا بوط یکن اکوج |[
 هایسوروند ههو دول ابدصفهزحوو ردنا كلانرهزیرب کد کد تبوص) هک دما كعونرب ند هلکنټ :رکل اوف لعردیمسا ||

 | ءارجوا* همد OER رود هزوناشزودون وله مج لزق لوق لع مادا نیکرحو ِ

 مس ےک asan —— ا :
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 ۱ | لاقي ردهنسانعم قسلاق رق بویلتا هبکن کل بوشآ ق وج هبیشید هود كيزاو رک ذ شاکر دهنسانعم كيا
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 هد رغی رک نالوا هدنشلآ كنآضعب و رونلوربعت یلک ناو هکر ونید هلک قآ لوق یلع هلک یرمرقو زو بشد هضزا |
 وقصر هذن دروب ییسهلیبق هعا رخ «دنلفسا فرط ك هکعهربتوو نونید هنش هغ لک اقل طمو هام دشت هلک قآ روضند

 یتدوب هاب مسک ن هزبه (ناتبالاز رونلوا قالطا هربتو هدقدلواغلاب هنواددع هکر دیمسا كنورشعدقعو ردیدآ
 اف هدرا ی رب یربیهنسنرو ارتویهعفش لعج اذا موقلارتو!لاقیرد هنسانعم كلبا كب یتددع ك هنس

 ارتوانھل لعخ اذا سوقلارتوا لات ردهنسانعم كمروکشی رک ااو هعباتاذا هرابخ | نیب رتو ا لاقت راد هن انعم |[

 نعي یتععاربتوت اهوتوواراتیااتهرتواوارتو ةولصلارتووا رتولا لصاذا ییضل ارتو | لاقب ند هن سانعم قاقرتو ةالصو
 هدشنزولغافت (رتاوتلار اف هلعح ی اه فا اذا ۶ ول اتو لاسق رد هنسسانعمقاکدرفنمزکلأب یی هنسنوب ورتولا یلص

 ی ردي ق رهلوا هلتازفو لصف را دقمررب هدنراندب هعباتتم ءایشا لوق لع كلباروهظ هجن درآ یربیرب هد دعتمرومآ
 ضورع لها ردل عاف مسا ندرتاوت (رتاوتلا) تارنف عموا تعباتتاذا لبالاترتاوتلاش رد هنس انعم كنار ومظ
 هدننزو هلعافم(ةرتاوملا) یبکنلیعافم هلو مقاونینک اس نیب كل !رضعهدنآ هکر ومش هب هبفاق لوش هدنح الطصا
 هعباتاذا اراتوو ةرتاوم هرتاو لاق رد هنسانعم قلف هدرا یربیربیب هد دعتم ءایشایخدوب هدسنزو لاق م راتو لاو |

 مباتتم هلصاف الب رک او زم وا رّوصتم هحقدلوا تزفو لصفاجون هدنرانیام هرتاوم هدنرانی ءایشا ضعبلاقتع |[
 یکیا دوخاب نوکر و لا تنما نوکرب موصلاةرتاوم اذهلو نمل وا قالطا هرتاومرو شد هلصاومو هکرادناک !هینرولوا
 ذوخ أم ندرتوارز زلوا دار عموص نالوا نوکر م هلکنآ ر وناوااداارتوارتو هکر دنرابع ندقلو ماه اراطفا نوک
 لاسر اشاد قیلازا قلارا بویعنک یس همکاكراب وتكم بتلا ةوتاوم كلنکر دنا اضتقا قلوا كت كت هوا
 هتندام هکرد هزورره هزور عباتتم موص هلغلوا طظومملالصت | هدنش هدامعاشت هکر دجزمردنرابع ندسکلپا

 حو رشم هجواریز ردندماهوا لا بعتسا هیانعمرب یزتاوتهلبا عبات هروکه ننابب هدهردكنبر زح هيلث ا للختراسطقا |[
 راهسلک هدرا كن رب یرب لتصفالب راربدهعب اشم لیطات ءاج الش ر درب تعم لاصتاهدنمومفم كعب است هرزو

 كنك کلا کلا هلن فلواذوخ ام ن درتورتا وت ارب ز لدساک افحالتمقرهلوا هل صاف هدنراند اراد ةرتاوتم تءاجتو
 كياسهش هدنح شو ردرعشم لاصتا هلغلوا یضتقم قلوا نرافم هنعوتم هتبلا عبت نکآر دنضتع نسا |

 (یرت»یهتنا رر دیا لاسعتسا هدنعضومرخآ ییاسهدح ا راب ع نکلبولواهرزوا لاونموب لاحةچرکهروکه نایب |[
 هاجو یدلوا بلقنم هیاتواو یدبا یرتو یلصا ږد کعدرربررب هبجتدرآ كنب و یزب ر دراج ةلبوتتو هدستنزو یلس |[
 نویکتآردشلوا هدایز ن وجا قانسطا هننزو رفعج ضعبلا دنعو ردن وتا بنت ضعبلا دنع نلاكزوب یک هاتو |[
 هنکربد نوز یندوب یکه رتو ناف (ةرتولا) نی تاوتم یا یزو یزن موقلا ءاج لاق روناو لا تعتسا هد هلن ونت ||
 دنا نالوا هدنواقلارا كمر رهو هدنند هبابس هلماهماو رونی هکلترک هجا نالوا هدنسپ رقوب غل وقو رود ||

 جا كن هغشحو رولوا قب ر هدکد لسک کر ونید هنجوا كنکلد نور و رونی هوا نالوا یسهلشبرکو روند هزکجترد ||
 تنو ردشوا ینآ هرکصتدکد لسرت هکر ولو ادن د كنعسقتآ هکر ونید هرکس لوشو لوشید هرطنالواهدنزوب
 هلبجوا كنور ورونلشا م رمصو شډ رکن دنآهکر وئید هزرکس ی راتربص كنم ناویحو روند هرکس نالواهدناسنل

 عج هدنعومب كن هروب زم یناعم ردقج هلوا هضبق هکرونید هنیرپ قنروق قوا كارعو روسشیدهنخلازا كغ |
 لانیقبرد هنسانعم قمر وق یی هدننزو لیعفت نیت وتلا) ردراتوایعمج رونید هش نکرتوو ساه زدرتویسنچ ||
 قرعلاو بصعلارآ وت لاسقب رد هنسانعم كمشکب را رمطو راربکس هدضنزو لعفتٍتوتلا)اسهرتو دشاذاسوتلاتو ||
 ريا (رتولا)ردنلیا بیوصن ىس هس قرعلاو هتطخت ىس هنن قنعلاو خراش ولاکن اقص یعی دتشاوا |

 لوش هلیس هینب لحاف مسا (هرتاولآ)رونشید هضرا نالوا هدنسارا مادا هلت افرع لبحو ردیدآ عضومرب هاد لان زو

 نام ةقن لقب ردیاهدیجنر نیک ر تااحوب هلوا ردبا نو یزید واهدعب ینزردرا داد نکرکو چکر وسشید هب هقان
 هدندالب لیذه هتاف (نارتولا) بکرا ىلع قشبفاعمالیرخالا م كلو ربلاقالّواهبلبکر یدحاعضت تناک اذا
 هکر وشیدهمدآ لوش (نوتولا) ردیدآ عضومر هدننیب اسط هبا هکم هدننازو لئاسو اتو رددیدآهدلبرب
 هنهدب لردب )ف لبتق هل لتقیا روت وموه لاب هلو! شما ایماضتاز ونپه بونلوا لتق یر ندتشرقآ

 یتسهلوعم ردنمو كشود هلن :وکس کز هنلدمیانو یض كوا ۳ رثولا) ردندآ هب ضرب هدناروج هدتنزو هقر رغ ( ةرتول

 روشیدهنسهلوقم كشود قشمو رولوا فصو رو ءطواذا ارو هی رو لات رد هنسااتعم قشم وب بودلزود
 كيل درهو بو لبد یک رص نونوا نوزوا هکر وشذ:هیفوسکل ۇش لومه ندیزد یک ی وسک,یعشروکر اوو
 چوکی ناو رولوا لومه هلق رص هلباراشافنوزوا یک رص هو خان بولوا شراقررب دوخاب قمربردردیضرع
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 | هنسانعم عزف رونید هیوق دوق هدننزو راد اولا) ر دب ولقم ندهروایمهکهوووشاو ر اوهو راول ةربثک یا هرو
 رولا ردزاب وا یعچچ ردهدننس هباثم کوب كنویق هکر ونید هن وت كنس هلوفم یکلتو ناشوطومود هلنبتعف ولار
 | هدنرانزو ءارجو هحرف روند ءاربوو هرب و هدنراننوم رونید هناوبح ولی وت ك هدشزو رجا ې والاو) هدننزوفتک |
 رولوا یراب وت هدرخهدرخ هدنرزوا بواوا هدننول قارمطو هدرخ هکرونید هراتنمعونرب هدننزورجا ښا تابش!

 | یسپ روأب یشوق هود هدننزو لیعقت نیب ولار ةيهادلایا ربواتاش هنمتیقل لوقت رونلواقالطا هیدیهادوتفاو
 لوف لج كلیا هنفتتو شحتوت ندسان مداربرو بغازااذا ماعنلا لأرر و لاقي ردهنسا بعم كليو هصراص
 | نرمال انیح ملزم مافاوا شح وتو درشناذا نالفرتو لاقب رددنسانعم كلبا تماقا هلباوزنا هدنسهلاخ تدمر
 | تلعتلاوا لبالارتو لاسقب ردهنسانعم تلدزکهدرارب برمصو كي نوچ كمامنرولب ینزیا یکیتدوشا ییسبک خادطو
 | هتناشوطهطا دوخای هغلوقهرقو هناشوط ندنعسف باود ريب وت هدا نعموب صعبلادنع هرثانها ةنورط این یشماذا

 | تل ئالو هجا ءان نزع له ترتو لا قب ردهنسانسعم یف یشآ ندکگرا هیامرخ یشیدرب وتو ردصوصخ
 | ردیعسا نوکر ندنرانوکز وچ در هدتنزوزهصآ رب ولا ) ماقا اذا لج رار تو لاقب ردهنسام هم كما تماقا هدرزبو

 | دواک روب و یی زونید هرو هدننوم ږونلوا رعت یناشوطهطاو ناشوطقا هدیکوتردیمهاروناجیر هیبش هبیدکو
 | ب لجرااریو لاقب هتسانعم كلباتماقا هدرپربرولوا ردصمرب وو هلب رک ك اواو رولک زاب وو راب وو هلپعسلواو
 | ماطق ران و) ر دید ا تابترب هد نزو ءارصص ( ءار ولا )ر دیس هک ك نوناخر ولام ) ماقااذا !دعو دعددعوکارب و

 | ی ماس نب مرانب رانو ردبسا كضرارب هدننیب نی ربب نامر هبا نع رولوا فرصنمایضعب وردفرصنمرغ هد یزو

 | ضرا هلغاوا یهلا بضغ زا بشت ره ظع یدیا یرالحم كنموقداع هدفلس ردای بسا مالالا هيلع حون
 | دما هد رک آرقو یدلوازلوا لخاد یج# ناسناهیروا دعب نم بودیا ثي روت هنسهفناتط نج یب هروک ذم
 | عونر هنیشنزو باک رابولا)ردهموفرم ضرا نالوا صوصنم هدنسهچ رک الإ نویعو تاجو نیو ماعا
 | ردیاب وورییدآهب فراه د هشاچ لاف (هربو) رولوا تبان هدهلا بت ضرا هکر ربما رمش یلتضوجو لکیت
 | ابا رددزاب زا هلبنوکتس كابو هلننحف مرور ردندبا حصا سج نا دو خاب نصح نیهروو هشم ندربو

 | زرد قدم هکربب و نب لب مرو ردبیعما یداورب هد همام هدننزو رب ز رب و)ردیخچش یرانخب ماها هکرد لبلد |
 | ثفج ندددع ل وق لغ ردهنساننعم درفزکلاب هلیکفو یرتسک واو (رتولا) ردیلتاق كنوراد نمل انس
 میگو زاسجا ةغل ل طرمسكلاا رولا و عفشلاو ةعبسلا ف ئزقو حراشلا لاق روناوا بعت كت هکدونیدهنابلوا
 نوچ غب دلو اراد هنسردنوکن ال وا مدقمنوکر ندنماربب ناب رق کر ونلوا قالطاهننوکه فرعرتوو مهربغذخل نیت اب و
 یسهنیکم افتناو مدرتوو ردیدآ یداورب هد هما رتوو زلوایسهفرع مارب ناضم رارپز یدنلوا قالا

 دوخابیسهنیک ماسقتاو مدیخدوب هدننزوهدع (ةزلا رونید هبیدعتو اظ نالوا هلبتهجلتف عی مد لوق لج
 كليا راد هنیک هلتهج مد یدآرب رارولوارد صم یکه دجو دعو هرتورتوو رونید هی دعنومط نالوا هلتېج لوا

 ردهنس انعم قاق كن ذدغ ك هنسفرب و لح ذب هبا صا ذا ورق تب هو لاق رد هنسان عم كلتا هل مج لو ادوخاب
 هپ دهی رکرب یدآرب و ةعزفا اذا لج راارتو لا قیر د هنسانعم ننقفروق یدآر وارو عفش لعج اذا وقلاتو لاق
 لاج هزتولایرد دنسانعم كمرب و ناسصقن نلامو قح كمدآرب و هورکع هکر داآذاهرتو لایق رد هنشانم ق#ارغوا
 قاعاذا سوفلارتولاقب ردهنسانعم كمزوک شب رک هی ابو رک یساکر دهنداسعم كلا دارتو ةالصو هات اهنصقناذا
 ئکه زورو ر وند هی د عنو ړظ نالواهلتمج لوا دوخاب ماشتناو مد دوب هدننزو هنیفس (هرنولاز اهرتواهیاع

 هعاطلوق عنو ساوا یونعم رکو یسح کلرک رد هنساانعمهقب رطهرتوو هلح ذی ا هترتوو هترتو هرتو هتم بلط لاف ||
 ةف رطیا ةدحاوةرتو لع مهلاش ردشلو | لع تسمه دنس انعم بولسا و قسن هدعبرونیدههقب رطنالوا قضالم
 هاو ةزفیا هرتبو هلع نام لاش ردنرابع ن دک ملنا قز هلجآ ی مارا هکر و شید هتف نالوا هدنیارو بو
 زد ةا جم ءاطإاو سبحن كمر دك کو یناونلاو ةر ایا هيف ةرتوا!هنهاملاشرد هنس اتسم یناوتو لاکو
 قیام باب ج یهؤاهفنا ةربو مرخ لافن رونلوا رعت کړ د نوروکر ونید هپ هدر نالوا هدنراقلارا كنب رلکلد نورو

 | دونشپد رکجن رد نالوا هدننیبهب اپ هلقدرپ شاپ وږو شبد هکلتزک كچ وک نالوا هډ بناب تسوا غاوقو نب رنا
 | روند هوا نالوا شفلشبرکی زوقرا هلکرید نانا ارنبعت هاش رکو روشید هد هراز کج رد نالواهدنراقلاراكفمرب رهو
 | هک دنکه کر ونید هنسهعطق ضرالوشو رد یخدهثب رد هکر وبشد هنب رهفلح ملعتكنب راراکسوه قارزمو

 | نضاسبیغاربطو روئلوا قالطا هرازموربقو هوا رولوا .دافنمو لهسقر هشانبلف هبهزو درب یدازوا نوزوا بول
 حج خب

 هضرا
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 خف كنو: (ةرهنلا) روتیدهمو زوا ضا ید وب هالا ) نوا یب دغا رومغب یزنک ۱ هدکد اوز هوانآرخ |
 هرخد نالوا باونض هروکهنبراترابع هراس تاسهما کوڈ حراش رد هنساضعم هسلخو توعد هلنوکس كناهو |

 یو ةرعدلاةرهنلاناناص هک هتن ردرسفتفطع هشخو نوتنیدهفعاق نیلروغوا ییهتسنرب هکر دقوا هستش |
 | هراربنالوا هکلپم هدنن زو رباتز(یباپنلاوز .هلب سسنک تاب و یف كنون (یاسپنلا» ندشایا تم هلترا بنل طا |

 شواسهلا را خنق هلا هتهذا شو اهم نع الام باقا نم تیدطاهتموحراشلالاق ندهنسانعه تللا_لمروتید

 || ىج لقتسوا ریباتهنلا نفرونصقم راتاو همععوام یردنالو لحرب غنم ببصا لام لکو غو سوپ مچ |
 بویلوا یعفنمو زب خو کرو ماود هنبخ اص كلام ناسنلوا مجو بسک هنالپال ندهیضرمان هوحوا نی کالا |
 ردارج# جاوا اسبهو داپرب هجتساوه #تفراوه دایر و دمآ وه داب زا * تولوا فلتوردههضرع بی رقنع |
 ردهروبموهرههنیدرفهروشدهراروقحنالوا هدنعل ارادت لوق لع رونید هراقلموقو هزل نالوادنلب ندنفاظاو ۱
 توبزو نعالو نونزوا هدننزو هردیح (ةربهنلا) اهنش یلاعت هللانذاعا رونلوا قالطا هجعجرباسپنو هلام الرانون |

 قلا یهو الوز هم ةلب وطیاةرهن نجوزتنال ثندتا هتمو رونید هنوناخت ناوت نو هبخ فرتشم هک اله لوفلع
+) 

 تورا
 | نالفز هن لوقت > رد هتشاتنعم كلب وسرخخ نالى ؛ەدننزواهحرح د هبا هبقوف یات (ةزهنلا) الملا لع ت

 رشعحع لس (نشهنآا) رود هکع روبهنوکز هدننزوآهختارحد لبا شلش یاد( ةزهتلا) تذکلاب تّدهاذااینیلع ۱

 لاو تبمجو ون هبۍرواب دلت ندنجازامادروف هلبانالترض لوق لع کبد روتد هدروق هد |
 كنون (ننلا) هلكااذا ماعطلارسهن لاقت رودنساتعم كج ماعطو .همطقاذا میطلارسهن لاقب ردهنساشعم | قمارغوط بوسک ی ئا هدنکنزو هجر (ةرتسهنلا) روند همذآ نالوا لوکاو ضن لح هکعتاو روید ةمدآ |

 :ندننالآیمتفجو "هتساتعه دی زونند ةحاراو:تسانعم ایذه روند هتاف زراو ردراسنا یجج نارد | ریاست تشک اوو رد هرز یی نم ها هو
 هنیناجر تالو و هلبرتتک کون ردنارنو .ردزاینا یمچج ردقبهلوا یسدعوججب تشیهکر ونید هخردنویب لاو دا هلجج |
 هدتزو هماقا (ةرانالاو) هدننزو لیهفت (زعینتلا) ازت ه تلعحباذآ الا تالا نم ارم بوقلا تر و سا ۱ كلبا فس ور هماج هدننزو رش (رنلا )ردیعسا غا طرب هدندروبهرضاغیت و ردنداروا هللادنع ندج-|شعجتولا ندنب دس ردیدآهی زفر ۶ دنا ضف دادقب رنو دیف او دودخاوهوا هردصو هباجیا قی رطلاربناو دینا | | لاب روش هپ دغی زط نالوا ةدناکش یی رابیداژوا نوزوا ندکوللس تک دنس هداج لوق لع هنبزدضو |

 || تاصاخا هبرانالاش ندمتسانعم تل اما شستدمدآرهاناو هی عم هزناو بوقلتربن لوقت ردهنسانفمربتهجراوب

 نادننبهلکرن هک هلی رسک كنون (نیرملا) طاع یازنم دلج لانش زوناوا قالطا هبیردنیلاقربنمو رونید ذوب ود ا هدیسرافنیزینییع جوننیاربنم بوت لاسقب رونی دهبوت شفشوط هرزوا حاغزا یکی هد نرو مع نیلا

 قعشلج فرا لب رن یر هدتشزاو هلعافم ( با نلا) عطوایا هنمرثاذه لارو فید همت راکشآو ع ضاو كب هدننزو لضفا ( نالا ردندناصصا یلسالاخرکم ن اپنوهدبعنب دوعسم نب رنو بغ بلاط نبوت ةدږ بردن دماتساهدننزو باک ران ةقبایفو ةتسم تراتصاا رنو نیت تاذتقان لاقب زرد رابنا تاذو نبی تاذققا هساوا شلاق دتبندنتوقزونه نک بولوا هجوفهقانهبلماضوب ردکعد جراید
 نشیاهریاتم مه لا هنمو ردلتتسهدنسا-تعم كما ر وشو رش یاسا هنبر یر هلتتسانموب"یدهنساتنفم

 سس

 هم رب

 اأو لجرارأو لاقي رد هتسا شم یققزوق ىد آرب هانوکس تنعرمهو یتفدلواو (رآولا)/واولا لیست ینظف
 هاقلا اذا انالفرأو لاتفنردةتشاتفع كلبااقلا هدب زكو شر دارو هرعذو هخرفا اذا قالا تالا نم
 هلبا ئر ونشر هود (راتسالا) رشیهاقلااذا انالفر اول اش ردهنسانعد كلب الا ههوزکمو شرب یهداربیخدوب هدننزو لیعفت (روتاز ةرااهل لعاذا ناثللرآوو رانلارأؤ لاش ردهسانعف قعاقاعتوا كوا قخاشناو شو ۱
 هراو هر سکه بهر ولکن وراو رولک تارا چب دنسانعهر انلادقوم رود هغاجنوا قحتهقاب شن و وئې ەش هدنشنزو هدخ(رالا) افت لم تعئاتشناذآ لبالاتروتسا لاسقب ردهنسانفم یتججاق بوبوا هنر یر هلککروا

 ج ەقا شزآ ی ندوبهدنزودفرغ (هرآولا] شرک خطا یا ةرا تاک لوقترونید ها شفلواجطهریعا هبنک
 زا لافت روند هز قوخ تا یمنسا هداشنزو هخرف ةراولا رو هژروقح نالوا یزایتنزاقروم اخ هدسشنزو | باک اولا لع اذآ هرآوا لات ودتتسانعم كرد و هرفتاذآ ازش رأوا لاق رذ هنا عد كمك روا هلی رنک تانهمه (زاکنالا ]رد ولقم که ل بعط كز هر زولکر واو هفشنزودرمس زولکر او ییجبرونید هغاجواومپ
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 rer نناهو نخ كنون مرهنلا» رد هتسا تعم هڼاصار دزاحم ندنسا نغم بلط یتس هاب هداروب

 دوشید دورویوج هدیسراف رونلواربعت قمرباو یاج هکر و شید هنښاار وص ردژاج هدف هلغلوا قاح فرح
 كخابصب هکر اد حراش +ذتزو نیلفا رولکرهناو رولکروپنو + هلبنوکس كناهو یمن كانون ولکرپنو ردراهنا یع+ج
 ]| تلد ثالوا یسارجم نعي هدودخا هلیس هقالع تر وام هدعب بولوا هتسانعم عسنم ی راج ءام رهن هروکهننابب

 | تدالیبق بال ان ںولوا نوا قبمح دانساهرهن یی رج هدنمالکر هناایرچ سپ یدناوآقالطا هغی رایو
 اندناوذ مان نویس نب نشحا نبیلع ندارعش با هل دیبع نب دج و یلع نیهلادبع ن دنیندح (نیوپرهنا] وا
 الا اساسا رها اره لایق ەخبلسالنەھ قتفآ ینمرا زولوا اردصم هدنن و رهف هو - و هاب رانع

 قمراو هیوص هسک ندنارفخ لوقو هزجزاذا لح لاره لاش ندذنساسنعم كمروش هلبارازآ ی یداربو هارجا

 | و لافف[یزاسهجالا) الغلبان عب ارا فلاش :بابلا نمارهم هت رهن حربا فح لافب رد هنسانعم
 | ققا هشبنش تۆبه با د اق كرامو هرې نعع لئاسلارهتنا لا رد هنسانعم تمروس هلبارازآ یفداز یخدوب ||

 | قلطتااذآهنطب زمنا ل اسب وهلهتسمهننانعم قمارغوا اس اوب دما رب ملاذا قرعلاریهشنا لا قب ردهنسانعم |
 ۱ ۹ لا )یکم اسم | هذخ ااذا ازار نسل ال اق رد نسا سعه قمردنلفاتپ یرپهفآهفا قمرا (رامنتنیالا)

 | هخی رای لوش عقاو هدنزاورابراصحو نصحو روید هعضوم نالوا یمن دنزافوص ودنيا تافتربا هدنشزو دعفم

 | شوپ نالوا هدنراکوارل هناخ هدننزو هلی ره( ةر پن هلوار اقا یی وص كراببصح هبهرشط ندا  هلغلو !ذفاب هکر وند

 | شات تاناابوضز انس خىو هاب رک ی نور ناعما )ارك ود را دنر ویش هیاروا هکر و ید هری قحخاو |
 ا توانا بن ارهنا لاش ردونسانعم كنا عیسوتیغمریاو ءاضلإ عل,یارهما یحرعبلارفج لابش
 ا و هم س انعم ق ققَبوینکید عدل مطو -هلایساو هرم طا ادا عدل ازم لاغر دل هتبمهنس اعم یذقآبورقرچهرهاظ

 ۳ افت تویلوا لئانهتمفنمو یخ لکیدلیالومأم مداربو دم ملاذا یقرعلارهنا اب ||
 ]| سنا تررهنا.لاینعب ندهنسساسعم ندروعسو- امت ضر ملاذا نالفرهنا لا زدندنسانعمر جزو و
 اهنوا لاساذا مدل رهنالاتةب ردهنسانعم قو اطبااذاودعلافرهنا لاقبربهنسانعم تنکهتو
 أ تکه ندهنساسنعح هلعس قالب هل خف مرهتلا )را بلا ق راصاذاب لچاراازہنآ لاقب رد هنا عم
 ات هن رس ماو یازهنرهن لاتسقب بلا هدافا یو هلغلوا نمصتم یبهغل بم :هلقاقتشا ندیرهن
 ۱ داو ( ەر غي ىحداراېنب خاص ئاره لچر لاش رولوا فو هذان دیکردنوکهپ هیاادعا ترا یک لپاچو
 | دونید هغزوا ضان رمو | زدنوکن شود كب جی لبلاو لال لبل لدم ةخلابمرهن راهن لاقب رولوا دیک ًانةنظفل
 | هوش لا ردلمعتسم ی هلو قدا سو هنیتنزو رشک (نیہلا) ضیالا بنعل یارهلآنمادوقنع ییمطا لوقت

ِ 
| 

 باس نانا ةر نضیاةریهم قابل اقبرونلوا قالطا ه هقان قوج یدوس هد زو هنیفس (هریهنلا )رکی اربن
 . ۳9 Ep وزا رل لات لوف من نود هلندا نالواهدننس نورع تستر عف عولط هدنیزو

 شاعت نما تاد نابنقازفاورادلشنن:رلیخبءایضا نچ لام زون زو و هدیسرافو ند وک دیکر
 زظاراهب ضهبلادنعو .هلنتضرولک رو رولکرهنآیعجج ردنراسبع ندنکلنشو ر كقافآ ب واوا عف هدنم كال

 e | بورغیلارع | عولطنیبام ناجی شعیات رنج یکی ز هک ذمو بارم
 ۳ رویلوا فدارم هلا موب هزوکهلّوا:لونیق سپ .هقارتفاو مبل ا ءهوضراشدناوا اهسورضیلا سهنلا
 اید فرح حراش :ندعجار لوا لوق هثیمروک هلن ردزمکن دند زدنوکهزوکه نانو ردزمگیدتب

 ندم عولط هکر دییسا ساو ءوض لواراسهناریز زج دخ اندر نالوا هستم عساو یاری راهن
 مدریت ندرجف عواط هکر دیفداره موب رالهن هکیدد حاسبصم بحاصو رولوا فتعلد هبو رغ
 لوق لغ دود ةن روا« كشوف قلترفب زامنو ردرمتعم ندیهم غواط هدسسان فرعو ردویخدیسجار
 یب روت هبککر ا كشوف یوط دوخاب هنسپ روا كشوق ی رلکدید یوط ناغرغاج دوخاد هنککزا شوقباب
 هعسوت لی راهن ندنذیماسارابهتو-رونلوا قالسطا لل هنٌیشلدو هنت رولکرهب رهنو هدننزو هب وحا رولک هرهنا
 "رهن اهن لاش وونلوا دارانو ضا دیک انی زان یکره هدننزو رجا حز نالا )رد "زا ):ردرعانشر ند هلق لئاو نرکپ
 لا طبعاو یا مع تنروتلوفو هابل تاکر و تلاوت زن( ما رهن ) لیلو لیلا لیل نعم علم رو |

 [روهانآ) ید لفسا او هنراو طضوا ناوزهنهنيرو یعا ناورهن هنیرب ردیمسا هیرق حوا هدننپ دادغب
 | رولوا .قالعطا 2 مات لامس لبا ولعا ن دروب ناجی اینچی 1 نارهنالا) هنسانعم باسر د هدولب

 رھ



 چ
1۳۸ 

 Ka س

 کو ینا ناب یا دوخ ایت وج هنیرزو هرکیضف هک ؟دسکل لو مدآرب و كف ذات لانبودیشساشنم
 كالناریضتندیففوم نیطوس ینولاخو رک تساک ةرو لا اپ هود زبانه زرغاذإ هنعارذ ر ون لا ندهیاسنعم |

 لاسقنردهنسابنعف قلا لب دباو نشور هدنزو لعن نوار ةي لارج اهرفن افا ةأر رتون لا فب رد هما
 ردهنسانعم قا اوب زکبیعو هرولب ییطتاذا لج وار وتت لاب ردە نام تاقروس قوا ما ءاضا ]ذا ڭاك ار وقت

 ةرانملا)اهو لب اذا دعب نم رانلا اواو : لا قبو دهتسانعم نانروکش آ نابقااواوم نهنااذا موعلاروت لات |

seهنیرزوا مکردهتساتنعم هجر معو روشی هنعضومرون د تتزو هل نعم رد هرو یوصا ردناکدممسا  
 هغ ااه هکر زوبلوف تراب وکو هدرلنکام مرغوب د هیللخا رخ هغی زاغ ده نوا لجيل

 وان ید هدزعل هکر ونیههرانورم قو غوا ناذا هاو دیس یا ةرانلا یخ بازم مضو لا
 فزح ولنب دانم هلبا هزر هدو و رولکر و نم یعنی هتد لک هدي زاف ةنذ میهرانم یا |

 عدو نساه (راتلبا نانلار دبیواسصم نصا ریز روراشاپا مل 54د پشاصعهکهتنزاردبا هیت ها

 | وونید ناشتو ليم نالوا بصن نوا نبيع یر نوا بعشنم وخاب حر هزوا وب و دون و |
 رونس هدنندب هیت یکتا زا نمو زادهزانم یدرفمكو هروک هننابب تامل اهملعیاضوالازاسنم او ادتها

 لوقت وونسلوا قاللطا هتهازهانیو هاج نالوا كولم كلون و روسی منان نانلوا ٍبضناو عبور نوای دن[
 جج رولا رکذع اضعب ندنومویو روشن هنآ هکر دفورم ران »اتم نمی قیر ان |
 :لازونرولکر انو هب دم كلواوو یم كنون زولکر ونو هدننزو هدر رول نو هلی ریسک: اونم ناو

 وا قالط هر دو یونس ین هوا لات ولوا قالطا اتو خاج نایاب همدوکرانو
 | كون (ةرونلا)مهنتیا كرشلا ها راوی هجا بذل ا هوز دنا وا ةي هلی مدنتفو تراحعلط

 هوا نضعترزو ندا ایلونبنتوا ماجو زود هيا غو خاد نلیصاب هممدوک سون هل
 یم ندن آهلبتسا الط کا بوک لک هنارطقءالنچ وپ شاار سفت البس هلک ءاشھلا فوم ارد ماش

 ار رولوا م دنکبس دوهشلا,لیعلا سکه لا لب هی خیراخ منع ننوت نرخ رد اپا ل طا ناخ |
 قوا ودور هرز لوازم اتو فی زع ین یو هدح ابصنو زدهیاش هدنابب] ره یر تهز دا
 لات هدران و یر ون هدننزو نا مراتونلاو) هدننزو هرم( روا )رد تارو مال مو وتو ||
 بیل لزوک ةلثتنادوب ردلیضفت لما هف ززو لطفا, رول لوندرهز هن ی راص نوت هلو ضا ||
 لانشب ردهنس اعم لغروس یتوا ماج هدننزو لاعتقا ( رایتل یخ یارونآ هچنو لا رونلوا.یق الطاهیفیسن ||
 زا قتغم گاو ید هدب وجا ۵دن زو دوبس روون ةرونااب ییلبناذا لصالا ییعروتناو لج ارات |

 :هنیزانآ شود سوکود ی هعرتسکر زونید,هشاسطهدرخم عاولرهییش دنشاط فمرسو روند هنا نالا لصاع ندا |

 ردرون چ وفن ی ارون َأرما لاقي رونیدهنوناخ ت دلار هر: و ترفن باغ ندنءةومنظنوسو مو را رایت
 || ن دته مقوم ىو هد عزو باع (واونلا ی دنلوا لات شامعض هرز واواو هلن ردرونللصا هضكزن

 .نالوارونحناق ندککزاراولو ریشلنا شی ون علوم رد. تاون رون کد جرات نون نوت اخ نالو لاکر نهر | ۱

 | داون .قیدو سرف لافیو لا نمرفنت تواصاذاراوت ةر لاصن هلبعض كوت رولکر و یجزونید هناوسیشید
 واوا كنسوك هجرك قارصف یجب الا ةلوص بھر فیضان م تلاذفو لجن ادیزت یهو تقدؤتساافا
 هدنرهط ننبه چلسی ها نن زودنعم (نونم هاب اقوچ نہا بو چا وتم ار نیا ھاسا عض نکا
 | ةي ولا دور ديبا كرما مان نیواسلچ| هبع تر ماع هد زو هنیهج ( هرز ونلاو ذر زدیم لیجرب دوخ اب عضوو

 هیرضم هر ولو یدیارازعاشتكلام یراری و یسیدنک دب دباسخکهزیوف نی شو یدباسا وقر سود نتلیگب
 نیک هنب زود لرلتجمیکیدسلبا زا دا ردیمقل كکلم مان شیارلا نی ههربا ند هعباب (اتلاوذ) رمپدآ میخ اب

 ۱ نانو اقعقتن هسکم ایل وز دانا )ینلوابقلپ هلکنا 1 ندنکیدلیا بص رانا تو! ادنههدننچر

 هدیه یانن ملکلیا تېه هوار غوا هرانآه دتفور سل ءرهایدیارعابتهدیجو ارونلوا قالطا هی رالغوامانبولو
 تیک عالق ی ناتندنم اظعتساو ناسا لاک یک د لب اد اشنا قر)هدی کر اعشایضعب نالوا یعبط ةدازیزنوره
 هل رب یرب هدتنزو هلحافم (ةرواسنل)ولیدلوا ینکمهبا زان لاو کید کش ةدوج نازان مک کل نلتمال
 زهاظو ناشورهبهلجب دن زودعقم نونه تانو ۱ هیانیزو هسنیکهربشلا هری )هماشاذآ مروان لاشن ا وسا

 | يج لع aR EK دسیمروا هنرمضيا رونتاذو رنا هاب لانو لایت هدتاج نالوا

1 
| 
۱1 



۱۳ 

 ] را دیه ترس رد راز تو اچ وا نا لار ۱
 1 ARE RRR BMD ETERS (میارملارا
 0 a HRMS TIE RTS هب وص هریک آب عي ەر ءامەليرتسک

 1 ناطوتیخردجالا نالوا مدنزراق اجب كنبزاوکرآ نهی هلیفتف كنه( اناا )ردن دنماسا هدشنزو

 ا فضل میان توی لغز دما ۳3 زرصعهدننزو یزکد

 زور و او سی یاس هک ولو هیمولو هه هنسانعم ءا یو ءووض روند
 رولکتارمنو راونایج رونلوامجتقشارد هلچش نال او تلطمفادیکر روسدهنعاعشو

 تھر لا لەخوا تھا ناكاو قا .ندلزونءینضهروک نا كني زو رد صخا| ندرون ءایض هروکه ناب
 تمیز دون کان قند او یویاهردچون کیان وک تای ةاتا كفل دن رم لاو
 همی به یو یک أرق دوو ل ضع ووټ فروخ نالوا شن نتبهلاراوا کو لوقیم با ترطب |
 الا چر دنا نیب مهیوون یعسبا يور اونو یکم وچو لاو سی دن بنر ماگ ذنوج ۱

aRزا و لدشانا جرج قرااونا ماسقاهدهنآ تانا ینلشآنو سقم ضعب و درۆ نالوا  َ 

 ی رمو ودرس کرک نوردی 3و صم نه لق نس قو املا نخ |
 ىب رفا لان بدالانم یدو ## ی لبق ت بلاو ابا ماب نم سا اقا الو ۱
 یو موم تیک فا هاو هللا لومر |
 اهن سا ن لا قیاس فجل رونو نیبن بماتسکو نیو هانم ماج دغ لات ناتاکزونلوایالطا |

 مس

 ت

 دام ات بد اه یا |

 o RSE تكمل ابخت(زونل
 اس یک تو میز تسمه دوو ور ۱
 هوم زارتخنا نیر مش ردشایا نام جلو روه طار وتزبهدنسازرا تلش ز وکی کیا هل رالبا |
 ۱ ۳ SEA ERS یکن هد لس ملم ید لابا فتاهنجواكنس هیت |
 /نیادیآو نشوو هدنشنزو ر وج (رونلا) راندل وا بقلم هے لکماب | ج وز یه وبن هم ع رکی کیا تر دیبقل نع هلآ شر |
 ارونرابلعبلاتارنل REN RTE اذا ارت نویسان است زاد ةتنساسعم یل یا |
 لوف لج هندیلانغح له روند هنکعچ كانال كجا خنک اون هرونآرونو ةت ىا ران هیلع تلعخباذا |
 ةو شعایجق نو بو یخ کوا اونو دو دولکراونا دونی رز نشب ام زن دنا ضا ۱
 ۱ و ار ونو رونار اترا لاقبازد ەتسانعن كليا هر وروفن ندهنسن نالواتسمنبسو نط

 م رافال اظجاو لارا لا ةي ةنييسا عم كلبا رافناندت مقوم Ey هداننعمو و |
 اتم اتم كرك ی تدفارإو اما اروفموقلارانلاقب رپ هنسانعهقلزوب هدکنخ رونو هب لا نع |
 ایلنا لاب رد هنس انعم و | نردیآو نشور ید وب لب رسک ك هزر را۷ | اهوا رض ناذادبعب نمرانلاوزان |

 4 نمایم كلاعب :تفاطلو نت هنسنر و هرول یرخاذارصملا زانا لامت ردآ هتسانعم كمنلكجچ یعسفباغاو

 ال لتعووناو ؟یشلارانا لابی ردلصتمم ةننبانعغ قوا نایعو رهاظو, نسج اذا "یشلازنا لاف ندی عتمه
 ۱ ندهنباقلوا شود يدوب (هرانلسالا)هءاضا|ذبپلرانا لاسفب ردهتسانعم قلق نیدنآو نشورو رهظاذا
 اسم سا اطا ميراشتسال یو كما دادهس یایض, ندنوتر كخشرو ءاضااذا تییلارا تتسالاقب
 ] تاو رف دیننکربو دره اتهرفناذا را انتی لاغر انعم كليا رغنت ندتیهت عقوم یتوناخزبو
 ] نارا نور دوب هد زو لیعفت نب وتتلا) هیلغو هبزنظاذا میلع رانا لان قی ارد هن نعاتعم قلاواتبنلا
 | تركت دولاب قغ ییننتلمو هبنشماهلکلبالییخت یک دججش هارب یشیارب و ءاض )اذا ئشلار آوا لاپ قب ردهننانعم
 (لغفلغفوآ مرمآ دبله سبل اذا نال لرون لا قب رد هتسایپ عمك مروښسوکل چ یکی لع کلو داج مان هروننآ
 | قلوا نشد یب چاضېفو یولاهیف قلخاذا رق ارون لاضفیودهنماضعم كاك درکچ امرجتو ةرحاسسااةروق
 | قیهنسنزوهرونحزخااذا ریل ازین لبنی ابن نچ ناھا هرورهظاذا ع اار وتل اقر هستم
 | جشن ناو ارو هلل ىجج ا یا هارون هالا یبونلا لبطل مال بلع ین لاف کردن اتع یالقرونم |
 ڪڪ 0:
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 ماقمو هما هد تازو لطف مرک اگلا اږولول مہا ناس اتا ھ ار کیت وکو یزاکنایاوکن ناک بقیکن ۰

 درک نوید هک لوکس نو ی كنو لا اتمه رکی لا لا هست لاجنع ریغقاذإ لحیرارکک لاق ا زج هن اخه ثبت لاح وس ندای دو ل غفت کیلا براون هرک لای دلت متا تلم ||
 منلو رجا الار تاک نول یا نم ةنکک ینو هن وازیغ نع ةر ھب لاغر نوتللوا ةینرولوا ن دکر نره بنتا یمم |
 | یکم جسم ارت یوم نوس ىر خاۋانا راى لاىتىازد بلاغ مو کود هود

 ۱ و دن قند ياو نین رو یهو وهم ی رم

 نو نوک وا هدتزو سافا ر کر تایر هیت

 ۱ الان زدی ستار گرو خون لو تک و لر فرا نا لو لو 1
 | نونیددنغازوددزوقآ رۇ بار عالا اچ دەل فوض نة ؤا 1

 | تاج کا دوکر شفا وا بتصن دنآرالرس نالوا مر تمالعبکر یا رب لوق هنر ع ِ
 ۱ موب کر دفورم دن هاروا هر فد چنو ولکهفرطغاص ءدقلب نی م هلی دصق ۱

GEERهرو زدن رغ ق یةضور دند مش  
 || ایا لدل دمو رضوی زر لو برن نالوا سآبقرولوا رولغان کروم دل بالا یا

 مدون وکی هل زومیاکس ن نیکو موکی او هرماک ندا بصم نسیم6#رطناپکر ار [أ
 ۱ نورمن هلو تی هندی و لب آیی ول

 | هریک ابولاز یازیم ون الا روند ةو ی روط هریک آب وب هدنزو دراما( او)ر مش ۲
 | كىك وند ەوص ق اوچت الۋا مجانو مضاهاتمادطعو كاز ىا رو رفا اسب رولوافصو هی قلا

 بلند ریلی ساق زا هدر تک زن وکیوم ی ار ۱
 ۱ نادا للط تح از هرکصنفتجبانیرپ حطم یا تلاخا سا لئلا نهو. انيل كيم: یزغا

 زدند بق لو ایم بلادبعی لا دبع نب فس وب ظفاح و هل یع ی اخ ن دڅو بش و ولو بن هانت مآ
 وكس كې چو یتلف ون هدنون ]و و دش وا بایق نش لهان لامر ت نضج هاکرد ر ردیم رع لعانشبل ویا مو
 هکر ونید هنخازود درو ندعابس (ةروماتاو)'هدنشنژو احلف (ةرملاو(ةرعاسا) مدنی شکن
 ورانا د راوی رللاکنج هکر ذدنابقر ند رومدلوال وق لرش ود هخازو د هلکلک اک د زوق نو دنا بع ناویقرپ در دنا

 نیت نشا 1)غنساضممه روت هاق ن ومتآ) .رولیمق هد بقب وکار و رانا شابا رونار تا
 ۱ ةل:اسو یضفاخا مبازا بالا نم ارم لرلاقب ندفنس نقل اكان خو ی وغ ذب پال
 مزمار هدنزو فتا ابا ذآاطتسا رم لاقز دهتسانعع قل وا شین الا نالتق لو لب
 هقلخ ءاسوبضخا ذارغو لس ارم لقب رد ەن سا نعم ق واكانمشخو یوخدب نکن البقهدرلنیب هدننزولعفت
 یاداذاناللفا ر چل اقنازد هنس اننا ھک ماتوا وار یف هرم وک ن د نیضخ نکر دنا فیدهت لنا دا یر

 هند لا لات رد داش فک ناو مک ا دوختن اڑا و پولینڈ ونا ق
 ناغتو رک ذا نالفل نالف فلان رد هتم احم

 هوا بابا مارا are سان



۱ 

EETب © وب کا ردلوقنم جا دلو ین عم هتروکنآردیدآ هدلب رهدنسهکلوامورو ردیذآ عضومر  

 ]| هل رابشلوا لالهاموعسم سېقلا ءرماهدنآویدلیاازغاک آیس ابف مصتعم هکر دقح هلو هدلب یادم د هت روت هنا
 یوفذعمارب هدنشنهمظاک هما ان هدننزو هنیفس قس (هرعنلا)ود نوهشمرهش یرلکدند روکتا هدیل وطاناالاح ؛ هرو زم

 زاقن نب بنور زدن دیماساهد نزور یب زا رفت زا ردندآ هب رقرب هدعضوم مان رها نیع هدننز و فنیفس[ هرقن )ردیچما

 3 زانا )و دندنانخاوت هکخفروند ید لیفنو هلاف زدرمفن لوق لع ردقج هلو ا ندنیعبات کودک فو رعم
 | اسهرتشا " الا ةراقنیدنع كرام لوقت رونل وا لانا بنز مس بنا مو نون فن وب ؤا هدننزوعماسع 1

 ۱ ینرکذداملوقترونیهتبش هج ردق كلج هیلبا رقن هلیراقنم شوق هراسقنو هتکالااشیدنع كرام ئا |
 | دونبدهب یشکو ازوکنیقطاب هدننزو ختم (نیعلآرمتمو) هدننزویظعم (نیعلار فنه )ال هرقنیافردق یبهوةرافن
 | هقارع جاحهدننس عضوم مانناو ظ هلا جاضا هدننزو هرم ( هرقنلا) اهراسغیانیعلا قّتمو نیعلارقنل هب” !لاسفب

 | لغ هدننزو هحزف (ةرفنلا) رد دزنابز هد هلی رسک افاق روند ید هرقنلا ندعهاک او ردیذآ ل زنم ضوص |
 | یرقنلا تانن) ند دفا لیفرب یرلننب هکردراو هرقن یکیا هدندروب هرازف یب رو شید هنضرا نالوا هبکنآ للیدنقآ
 ۱ حصین تیعرزب یرلمدآ ندیا دا ندیا نارذکبوروتوا هدربرب هکرونلوا قالطا هناوسنلوش هدشز و یرچ

 1 ۳ بودنالد+درزآ ی دآ (رقاونلا) نهج سحنم تو ءا لا یو قرقنا تان نهلق زار

 ۳ تو هاسوکس كف کو ى كنون مرند یو هدنشنزو د رض (رفن)تاسیپصلا ےل اا
 تنطفو ءاهذكلکریز كي ليتم ك نوت رکتلاو .هدننز و ءارعص (ءارکنلاو) هد زو هراسطن
 2 ]دایی یبا ادم فلّو:هنطفو ءاد یارکنو ءازکنو ةراکنورکب هیف نالف

 | یکیورکتلحبر لاقبر و شید همدآو لرکف نج لر ز كر درافصو هدضنزو بنج (یکنلاو) هدسشنزو دضع(رکلاوا
 ۱ ودرکانم یچ رده اعملوا دوب هدشنزومرکم(کل]) ه.عخف تان هرمهرولکر اکنایرلعج نطق هادیارکنو

 [مرکتاو) 1ض كون کنلا) ةنطف ةبهادیا نيته کت هما لاسقن و ةاهدنمیاریک انه نمزکس لجر لاقب
 | هشا نالواراوشدو دیدشو روند هش نالوا برغاو با هد هرم كاج لی لوبق لقع نهد نالوارکش هلن
 || دوس هگیثنرکم كج یلبا لوبق لقص یدو هدشنزو ءارعص (نارکا) دیدشرما یارکنف عقو لاقب روید
 ۱ ءازکت هدننزو ءاهرکح راش ش ءاو دل برش دنع هله اغ انول یا هازکت نالفیشتسا لاسقن روسید هر وراد لیتفو
 و هیهاذو تفآارک هومن E و نریم ناسا ورانا

 تاشو اخر نا هلوقم ترا تالذکر 2۳۹ ON ۳ رجب ین وتا زاوناف الوشو
 بس فرخ (هرکن] ردقوب قتشملعفندنوب وامدو هرکی نالف لهنا لا ةنمواو دی چ ورع ند ھال
 دارا ندججایردارب و يهارنآ ن بوقعب ویبش نب كلام یدینحوییص ولغواو كلام ن ورعو راک نة کت
 OES راتين راک ار دراش دىى ن ۇئ گان لنا خ و تدهش واو دجنا نا هلابعیس هداز

 .نایلوا فورعمو تسارهدننز رو روفعب /زوکیلا) تعصاذا شسمانطا بانا رم هراکت مالا نک لالش ندهنسسانفم

 و كل لی هدننزو لعافت(رکابتلا) دصقریغ لع ئار وک قبرظلاقیرونلواقالطا هلوب
  لپم> ي A یهنسر واوداعتاذا موقلارک لاشرد هنشانعم كلباتوانبعهترب یربو لهاادا نالاف

 4 کیدلی رطقو عیبفت كف رمش عرش هدننزو مزکع نکن لذا هرک اجلاس نولوا هنا توم
 نمف آهک لو کر درب ندلعو لمف لزولشوکلم هزوکهنفب نمل هدّیاصت كفل وم ردنلباتبقغ فورعام

 | کتو کو هیلب مکع تفیزمش هلینکق ب ولوا فوم ل وقع هدنتنج ناستخاوابفتسادوخاب هلی کیم
 | هلی كنون سکتلاو )هلص :هلراتون (روکلاو (یکلاو) هلت ])ردیسعماكکلم کیا نالواربق ناف
 | ی ءرمه /ناکنالآ)هلههناذا عباولابنامسلا نم اریکنواروکتو ازار ۶ ی ارکت لاقبرددنسانع لاج كمانلیپ
 هژوراد راکنا لصا هروکهناسهدّراضب لافلوم هلهصتاذاهرکنآ لات  هسنساسنعم للمخ كمال یدو هلی ریسک
 ۱ ندکمدردلکذ هلب ایشان ننک دلی 2 هصالخ زدع ون ندا هکر اذن رابغ ن دقو دراو نبل ذی دلما روصتت

 | ند هکر نەن یک دلتتو هک ا هرکینسا لاقل ردهنسانعم راکنا اراکتشالا)رهیمزال یانغه هکردنرایبع
 ندقافنامقفن ردیساندراکنا توس یو ديتا انا کلوب ارکتسالاش نزد هتس اعم لا ماسهفتنا ||



 ات
۱۳ 

 یلفج ا قنالفامدلاقبرونیدهیمع ام توعد صاصتخاربغ نم فرز ردینبافسیفج ی نکو دبا نقدا |
 ناقنلآر روصلایاروقانلا رقنل اقر ونلاج با زغآ رک ر وند هییزوب (نوقانلا) ةص اتا ةوعدلا یا ئر قبلا فال ||

 رومد ل رایج شاطو هنآ كج هیلیاقلیج اوا هد اطو كج هیشد نشاط نمرکد و ق ج هنوب نشاط هدننزو راقیشقم
 روند هننورب شوق ریابطلا راقنمو اهبرقنب سأفلاک هدندح وهو راتقنل ابیسزا ر اقنلارقن لاق :نیونیدهای ۱ ا |

 هم دقع یا هفخراقنع ضرالا برمضل اش روئلوا قالطا هتنورب كب همرچوهرسنعیاهرافنع "تا راطاارقن لاقی ۱
 مجیک یوکزندآ تابنو نادصض هکر ونید هروقخ ضاشښنالواهدنږپظ ك نک رکا رخ هلعتف تومن قلا

 : نالوا قسد دا هک رکی رتمطقو روند هک نا نالوا دی زاب تاد رک لیتفکه نر د غ وقف در رد

 ۱ لانعت لوق تاد رغم اف بخار لاقتاولا رهظقتشکتوهواربقننبناملوقت دوتا سا رضوی | ۱
 فن ول ارو ةاونلا و ظن ئالا یا ربمطم نم نوکلعام یلاعتهلوقو ةاونلا نشى نوکیاموهو البتخ نولیالو ۱
 نابنلواشقن هلقلبجاع واو نالیواو هاونلا رهط هبعت و هو اربعن ارقن نولظیالو .لاعتهوقو فالتخالالع |
 هرلدعاف لسکو هلکناو زاردیا قمهصب ونو اانا کوک هنکد زواامرخ لوشو ر وشد هرهنخوهشاتط |

 نالوا لصاح هدنآ اراصب ین هنا لوبیا هکر وید هن کو کج اغآ ل وشو رردبا مست ن اید رت هعوا ارایقج |

 لصالایازقنلا مرک وه لاقب  رنلوا قالطا هننمجاو قرعو لصا كادیآرب ربقن و رولۇاديدشىمەقشئ ثبت ۱
 | لاعب زونلوا عابتاهنظفل رح رمقنو رده كبس كننس هايس هنوکر و رونید هيس هیسکا ونس ورق تاشو راعلاو ۱

 | كنکدزکتامرخ هدرانوبهدننزو بولنا (روقنالاو) هب رسک نون (ناو]هدننزو هفرغ (هرن)ربقتربقج |
 | وصهد هکر ونیدهروقچهچ وا قلخ یموکد رولو درب هرقنو رولوا تب ان دنا ناد ف هکر ونبد هوب نالوا:هدنرنهظ |
 | هنروقجافق هرقنو هلبسک ون رولکر اقنوهدننن زود رص رولکرقن یعچج رولوا یخدهدراابق ضهب و رولیک ها |
 نیلا :بنقو روند هعفچ ناخو هلی مسک نون ندراضن یی روند هنس هراب سوکو نونآ شل.ذیزاوروتید |
 هلی كفاقو كم /قنل) زونید هروقخ قب هیلطروع شوقو هنسانعم تسالابقث روند ههن کیلدتوکو هتسانعم |

 رفنمو قر لوا ذاشرولکر قانم یعجج نونید هی یلشع هڅو اقالو اند ج اغا هدنشنزوربن(یقنلاو) هد زو لع |
 شو وا.ندش اط هک بوک هکر ون هیت وقراط یرخآ ق روا كوکی مازاد تیغ ربط لو لغم
 | قاطروع یعبقشوف ءدشزوآلیعفت(یقتا) ولید ةضوحو روند هتد وق نالوا قوج وصل وق لعرولوا
 سیا هيف ضیا هلمسادا عن عضولا ناد طلارقن لا شارد ةنسنانعم قار وقخ بول وا /ی رنز توا

 | رکی نست نو غالبا نبنط هآ و و ابرقن لات لغت« هنا شەم سل نیمی خرس

 رد هنسانعء ق مراقج شم هیشهغلصاو هنج ثك اذا هلع رف هلو >رهنو شل ارت لا لاق زدلیعتسه هسا تعما

 یرب لب رسک نوت (ةقنلاو)(ةرقانلاو) هار كنون (اقنلاو رفات ا) ر فصلا هبش جرخااذا هتنآ روت لا
 مالکان عج اوطهیادرقنو ةرقانو زالو مرق انما نب لاقب "نرم ر خا یکیآ وی هنشانعم یاعردنن نوه
 هژاتخا اذا هرقل لاقتردیف دارم ندب کنیم رانا ذهنم رابتخا كلودنروا هدتنزولاتعتفا (ایعتتالا

 تارلیا هتبضااخ توعد هنجثصاذ| عشقت لقب ندتهنسانماتالما شبتفت یکی کرک تور هوش تب
 لامر زدهنشا نیم قلزوقحت یوب هلغن رط زین تار و ضعبنو داضعباعد اداموقلا رفتن لاقي زد هنس

 لاسقب ردونسانعم كلبا شبتفتیبهنلسن نہ ید و هد شنزو لعفت/رقنتلا) ترفنحما اذا !رقغاهف اوج لیطازتنا
 ]| لاقي ردهسنانعمكبلبا تعارف وروط وركن د شی اوب هلی مکن اره | (نافنالا) نع تب اذا شاار قت
 رن لاقب ردهنسانعما ىل راط لنت رةتلا ) هنع ملقا ام ئا هلق ی هنع رقن تخ شم لاعبو جك ذا هنج رقتا
 هاتیشتا ترف: :لاعب ندهنشانحم نتا تبانما نط رم یادت بو چ تانا اراپ الام آق بلع

 تاضذیا رقنلاو رقغلا نمهللا دوعال اس ردهنسانع؛قلوا لئاز بویلاقیلانمو امید آلو ةرقنلا اهتباصآ اذا

 عضومر (* (ةرفانلا )وونید هنضزم ناغلم صوصضحم هننراقابالنجسک نویق هدننزو هه هلی كيون 6 اةرقنلا) لاما

 لاموذیهادلایا 0 ةزقانلابهلا هام راق ارونلواقالطا ناھ ر ولیلد ییعبهنحو زونلو!قالطا هبهیه ادو تفاوا ردیدآ"

 فون ینآ ی رک دیس هفتو لدشالا هثطقف ربع اصلا هاو او نراشنوئوا یالطاهتزبصتو عیار نبی
 هزاتسشن مرق رة اغنلا) اشیا هرن هب هیاناام دام لامس رونلو !لایعتیسا هدنعفوم هنسن ینداهدشن نو هرم 5( رمنلا ذا هلتلالد

 ۳ وسیبنک كب هد هدننزو نم( زقنلا) فدهلا باصااذا رق انمهش لاسقب رونلوا قالطا هقواندیا تباصا

 aaa هیحصیصصح

۱ 

۱ 
 ۱ ی كنمزمه )0 ماب رردیدآ نطبرب E وک اوع روند هلآ ی راکدیدكنلک هدننزو ربنم عن رود



, 

۷۷۳ 
  naan earan amanaRamann an ha mmas 4ی ی  <a erayمس توس س سد ین تنه

 اور در تو صرت یا تو اس رو ناشی 1

ACARو الا !نفقو قالا نم فن  

 و ر رنو ر قنا رمو قالظا هبەدا ماز |
nefe Ra oY. a REY 7 ۱ 

 برات شر و فو ی ره ۱
 لس نزونلوارکد لب دیک وی نامی هسزو رفع( رتناو) دو 0
 را تی کیان مو بافت طب راضعوتپ فن تب رفعوتیرشن |
 | رفت ردندیناس | هدو راب رفت )ردفا ك نبر ند زی ولدنا ابعت هاوذا مفت وذل دنظر

 زر (ةرفتلاو) هدنزو هفرخ هرمنا اندلاع ات رفت نیربحو ردتدناخصا

 و زملخ قلم ذر دیا رنو هرفن هل خام لا فی رونوا قلم هراقاج و ین ندنفوخت رظف ||
 کاخ یه رنو دکمه ی دابا زفت كرا کز دلو قم لو غله دار |
 وایزفنلا لضفلا ن تیمار هرز نفع خو ماهر شک

 و هو ما ترمه رق و ۱
 |زخمضالخ فر و اس تک .هدننتهجفرشو ||

 نیا هم ی رر ارا ینا اغا ڈا ن الج ناف ان لان
 النمط راک نوا الا هتفایرقا نیش كرار رقص كنۈت 6 ةرو تۆ" دزو هره ةر نلاواا |

1 
ِ 

 3 نم یاران روم ااجلر قالب رسد
  e SENرو ر ور تاو و ۰

 د دلی ۹ 3 | د هات کر دروازا ت ان3: دک اڑ هایم زدک ھجیزاکدن درا رم ویو ِ
 ا :

5 

 “ت

 ر راووت غاتنج و نالوا داتا ریز ناز لاو دلت هی
 ی |

 د هزاو 9 مون هززآ یا رەق فلت هد ةي ترا ادرفم

 و TNT نما لواو ون هر تاغ شفت 1 زدنا قوا بقا
 8 هرفنلا تموم جم EEE رقت لات رد هتسانقم یشروآ ٠

 فو و وا اا اعضا اتنا ر ئ لات ریاست لک شطر وانا یمرقخ یروا
 رب هنا یر فلین اما هشاطو غذا روقالا قزق لقب ندا |
 اذل قن لاقبا لات ام روش وند هناذآ ندارم نداروا شوقو |[
 رد جا غبار نوا او هناذا نیش او دعا زن لاقوة ىو |

 اکو یک اعطا ویا زی ار ظنسا هدزخآ نادرا قرن
 کر سرش ی موها رفاق ان رتا دف زا باعا نفت |

 یک یو مو ما تا ات !لضالقروتعفاا "

 لو ناب درک تورو لکیآفا کش یدناوا لقنفا ید هک ناز هدف فقو هوا وقف زرا

 رس اس و هنر ولت نرو رونلوا اطل هکر حول
 در ام ید و نوید سل زواوا زاهدانفوت وتّوصو یلیسنولا لعءاین انا عرفاذال |

SEیر  TRی 5 :هالداذا هم  EIS 
 سوت مس هک هیت

 ندحابصم

 ۱ ۳ نوا صف دار اوه نادا نمالل مو قلا رفات ل اقر ویتنام |
 سرش ناچ زا نوا لرت نم روپا یخو واذا ی تا ات 1

 فر تب ی دو زایی باما لب اکز کر ذم راش ر تغ وه تناس اشا |

r ی Da a 



 1 ی RR ا
 | هدننزوهجرف [ هراز روپ بد مدا شمابق یم نچ نقل خر المر دغ صو نورو رفت هنزو دینک فلا ||

 | ةقالاب رغب لال ةي ردهتساشعم قمرغاج هدو لغت نیمار یرغ یا ةرغن دما لایرووسید ها € جاغ
 :ةهتشوَقلبلب «دننزو درنصج زغنلا ,هغ دغمان ا ئطل ارغن لامير دانن س انعم قمردنوجز قو نجف واهب حاب

 نادر صو دزد مرولک نارغن یر و تد ونک ا لوف لعدن عونر كنشوارقو رونیدنیب روابهچ
 اکو زا ملط نال ناک ی بل لاق مالبلاو ةولبصلا هیلع بل با ٹیپ! ق ءاجاکر دری
 كناوجوناسنا هبک,دننزو رض غنوا ر ا اا ی ا و
 ۱ هدنراتزوتهازپ دوس هد هرشط درک رج نات پرک اره اظ هدتقو بدا روپ واوا نچ ا ویو

 | طیب ترفنا لاتقنرم دن منم قوا نیکی تو نوپ هرم هل TEI را | بابل نخازج »الان لچ ولار غن لاقب رد هسا هم كا قوچ ی وص هلت تلاد رپلوعنپیراک بن
 | لا تقر دھن تانغ قبقچ ناف طزلخ هبا دوس لوق ىلع قمرارف یدوس لبس تلج نمف نوبق نهان
 | ناقچ نام طول. دونپ نکرویلیغاص هد پن زو نیس تل ا.مداسهن وا ا 3 اا

 | دونی هنوبقنالو داع قیغج هطول هلا مذ دوس مرزو ورک ذم هجو هدننزوبارحم نانلار روید هن ویق 1
  هلنیتهف نفننار مدلاهنم لیلسپ ناک زار فن حرج لایق رولید هب هراپ نبا نالیس نافام اد هدننزو ا ۹

 | اب قیر دپف رمز دنزو رک ات ضانتلار ملا :الانیع نج یار اید تیفس ورک ۳

 قافلا بابا نب زن مولا نزد ی قلب راتو ک تو ی ایا فن ریکتاذا لجرارغ
 ۱ | لا رد هتبانس قوا لانو فان غچ وهو رمن موق لاقب یکی ج او نیر اوچ عجج ندنظفلرفانرفنواوق رفت 1

 | کدی ون تکیه SS اش یک من اجحرفنوهیلغاذاارفنو

 | فکر هدم وخ لانقو یو پو دیک هک هوا نرم هدر بدر کر ون دمتحاجو مو ۳۳ ۱
 )باتری مچزمیاو ویو موج نالوا دن بصو صخره لوف جر و ارزو تورو بو سوق هناوآ 1
 /(یاتبلاور هبن دننزودومق رول نیا نود عام ها لالا ف ن دان و لجم نورفتی موش مهور ها |

  لوالاو ین باپلآنپ ازافوروف ذب ]دلا ترف لاپ مبرد هنا نعم کروا نده یف هاد هدشازو باک |
 دنا نارا نود خرط گم وتو ےک روڈ کیدا: ا کو ا ضرج ا
 | وغلا مكر ح یو رفبلا موب وهو هك ىلا وند ناب باب نم اروم جاست ارش 3
 E SS ندر نوجما نووصخر ان ںیھنو روؤنو راہ شو

 | لابی رب دلت هنپسپانعم هرانق بوش وضع ر روفنولا تقلا تاب و اوبهذآد|روپ بال ناروغو ۱
 | لو نویسی ادتاک روا هدننز و رو يوغْل اوز( a ES !ترف |

 | هدنزورفچ (ننل) )ون نیارف ان داش لاو اه و طاخ یکرغیتروت نور می درقیط
 | راسفتنسالا رد تا رفنو ارفب افن لاقي رد هنس انعم چاق بی احیا تا

 2 ترا لوت هنس انهم نرو روا ولوایدعتیو فن مع یبغارنببا لاب رد هما چه چاق

 || وخر لایروتیدهناوب>تلکروا لپ سیف زر هیت یاب ںوفنیلا):هعماورفپف مهراب لاتو هنرن
 ۱ هیسهیلغ نامجو ار ا هتلعچاذا هیرغن لوتت بتمن نان زر لیفت ید 1
 | | سو بت ییهتسو ورد مر و دهم یا هل زن لار نایب کچ هو خآ |
 | هک دلیادل اوت دو کر ردیا عزهلیزوش یینیهفناطبزع هو هیقلاذا الف فن لاش ریل میم دنس ت
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 داوت دور اذهلیابا تباضارظنا 2 یا فی ران یک ن او تلبورکیرکآ

 کد حنا رفتند یس هفتا ط نج بودی | ورو بلوچی 0 بکدل
 بیقلت ودنفتقاکب د مردی راشی دلو نخرفن میر هد دیدید وقت لا تیاور اکیا |
 جک رو هبرغ یی رفا لو ریینیمالپن ىدىن ك «نمشمرافنالار|

 ۱ هرثن| لاپ دهن هام كلنا یکجا هیلغ دو اچ دجاو لات موفنارفن زا لاش ندهنسانع 1

 | یهو اذا هورفنا لاقي ندهتنانغم كتاب ترصنو ددمو ةبلغلابهجلعولا | |
 | نډروغوا بو نابشیوپ هنناپ هک ندان ج وا ا فا ابا اف ا ۱
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 - ووسرصم

TF .هنرو مار هاظ ردشلوامقاو هد طناز تی اوکیاتج نم
ET۱  

 ترطاللوفتروند هوغو رمکو هکانسدوخب هدننزوم رمههرعن و هنشانعم موشبخرونید کک لاخذ هزبههرعناواآا أ

 | ايات نر ناز نر دم سل هو مو تارا

 | ربعاوتلاژک املا ةنەردرعاون ىى روند هنخوق كو لوب ىزاقدراوصەغابو رونيدەتېالودرەغاب هلباه (ةروغانلا] |

 ا

 گد ۈنېد ەچ ییدلیادقع یان و نانا یکن نارو روپين چ موزا نالوا نو تلربکو كم البخب یا كن نحن

 ]| كناویغو نانا هک اللقلطم لزق لرل وا لوم نده غض هک بویلوا هفلسخا«مان زونه ||

PIE O EPA برم زاد 

 ۱ ]| «دتنخاوفتولوا کت وکه کر ول زی دهکنیش عى نر وار وشد هنشلع دا تانحتاغ|لاوسف و ميلن اپر طم

 | راج هلکلیا اذا بو رک هننورب ل راسج هعهاکو ر دبا بر ط«بوفوص ییاودیمهلوفم ناسج هلغل وایرتشین
 ۱ | كنون زیتلا] ؛رونوا ریست هج رک او كلوب هدیکرت زه هردنود ینآ هتسسن رب ردا وارق ن دنشالن سولآی تاب
 | تلاش بالاخ اراسنو ارجن لج زلارعنلاش رد هنسانعم قمقیج مليم كنون .(راسعنلاو) . هلي
 دنا لیانههاغب بو هموتبخ تا ذالسنراوعن لاقب رد هنس اتم تبسم ندرککویابصادانافلاو

es 

 | زدهنسانعم لار اذکو تکی دالب وران طقاو حدلاجورطتّوصوا ملا هنعرافاذا ثل املا ابلا نمار عبو ارن
 تکنو اونا ذی یوم نوک مو به ذاذا الاف لاف ةرمن لاب

 | لادجو كنج رتعنو یدنلوا رک هک هتندردصم هلیځف كنون عنا هاتااذا هیلارعن لافیردهنسا عم كلك
 وا غنج نت جای ضلاوهو مرفت تەل وقترونید هد فوانوخو ویرغكسانهدنماکنه هنتفو رش دوخاب
 | هشحاف هب اص یا ةر ابعت ارعا لاتن روسنید هتروعناب زدب ودشحاف ناغرغاح یبهناههدننزو هدادش (هرامتلا
 | هنسانعمیرلاحانج :ووننی هه نهرکد .دودمد اقبال ناکاذا نوعاقرعلاسس روید هر بط ناک ناق : نوع ال

| 
 تن ص فورڊ هنملنعم ءالبخو توخو که لناس (ةرعنلا علل ]ایه تنی ءالذل!انکو بیلاو دلا یا تارفلا تاش لف
 ۱ بد هب یر ید د هدنجیر كنکشا ناب ندوب هظنزو دین( رعنا رعنلا )رونلوا قالطا هی همهم

 | زانتیا دانم مو شم جیکب یچاغآ اوت هلل یمنک شن هرمه (راسعنالا) همان عقل

 ۴ ید هک یا شلمزاک لک وب هنر هدایدتزو تک, نعلاز كیرطضصاف ةفنا ف منا لدا ذا ذا عبارلا
 | نساك ونید 4: لوشو دیحب یاروهترفنب لاسقی و ةیمب یاروجن هبل لاق رد هتسا تنعم دیعب هپ تنزف روض روعتلا
 | تناول اجانام هو دوعن عد لای هاو سکعلا یلع دوخایدلب رو هط کلن رمس نا ھک ان نکیآ ریا تزارچپ
 ایصاع یاار اغنرا بص لاق ر ونلوا قالطا یسک ی غاب و یصاعو شکس هدننزو دا دشن اتعنلا):هسکعو ارحل ف

 | چارت یار اعنلجر لارو بد هبسکیسبشابراهتف نالوا زدباجورخو یمس هنلادخا لالتخاو هنتفاسمادو

 | اذه لاتیردترایغ نادت ارج دا دنشاو جر بوبه هلیعولط كکوکر نالوا لاد هترا ارحو ع ر ےل ا ةر عنو رود
 ae ETA عن ) هعولط دنعرلتادادتشاو جب زا بوبهوهو ینالفلا لا ةرعن نم
 اود یرعیلرفظلا لع هرادااذا عسل ارن لاعب ندهنساسنعمقهردنارف د بور وچهرژوا قذرط نوچما

 ی )ودرات دحر عت نهیطعو ردبنرعت ردندیماساهدننزو رب ز رعد زدنا نطدر هدننزورمآ

 | یرکش (رعتلا اروند هبسک نالوا ردیا تکرج هنتوا یرب یک ټکر م شرک تل هوبهنورپ بویلوازارقرهدررب
 راللکدین غم كظفا نارعنیس هلکیرعنویشاوفب و اما لانسعن زود قروم ناغرضاحهدننزو
 امف نارا بف بان هب نیعو كنون /نغنلا) مک ندنلاثتیاب رواکن دعب ار تاب یرلنزو فو نالعف ارز
 ۱ تابلا نم انارغتوارغت هیلع رهدو لجراارغن لاش رد هنسانعد كلها قىرىش دوره ندصع طارفا مدار

 ۱ لا رد اه ابلعم كمك بو ردشنربد بوصف یس هک هقانوانضع هفرییایا فلاسشل اویاانشلاو عبازلا

 | عفت ربا ترافاذا زدلنقلا ثرغنلاسقب ر دوت انما قمانیق هرخآو تضخ اهرختؤم تبطاذا ةسقانلا توغن
 ۱ هبسکروانضف هفوحالعاذا تیام هندیسانعم .كلک هشورخو سوج نورد ندصفیدوب هدسننزو

 يلاعفنا

 ۵ ۱ االام وەى مادخلت ناخ لدوق لم قم رتشخ ناه ند طز فن و یمن و رپ کر
 وو ت ییا ةن و اح و رو ۳

 ۱ | بابل نم رعنا امن لاقيردەنمانەم قلوا بر طضم هلکم رک كل ةو هننورب كبکورم هلتیتعف رعنا )منا

 ۲ مس نالوا ندزکک هدننزو هر (رعنلا) (قرعنلا) عايض یار اغ لج لاسفب روند هعدآناغ :رغاجو نافلا آء اس
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 هربت نهو و بویلیااضامت هنوندح نالوا نایین ی یا تم يا هر | ةر تم ىلا هرظنخ یلنیت لوقهنیو روتاوارینعت
 ۱ (هللطانا “ر طظتتسا لای ردهنیسابنعم عيا تلهم 6 هدیه وافر ما فشلا ىغا كچي دک |

 | هەن دف زا ی هنتسن ربو مخ ادا هرطنآ لامپ ن3هلتسانچمربخ توله هلیرتسک بنده (راضنالاچ هنم زط و ۱

 این اذه ناکاملاس لاتو لو لع ۾ طنا لای ولار ظف هلعج دا ولر طظنا لاقي رد هنس ا غغ قل رم

  هدتشزو" RE کب نکلی دیانزما ورک کو ب هتشوش یی ل هجا ءان لمرات
 ودمار ظن مرآ امه دچا هک ابوکر د هنسنننعمدننامو لی لی رب کلن لجن او دت و او مرطان
 بغ هدسنن زو ژمن (هرذغللا) یک ام زکرولکارظن چچ لریظناو هلثمیا «رظنو«رظابنمو تنه

 هکلنکوجودنیهیا نو لاب دل محتسم هنسانعم توغو بیعیاهرظن هیف لا قیرونلوا قالطاهیضیف
 ةغلنغیاب و ود هنسابنعع بوصقو مسجرتغت و ةئيهء وس یاة طبل هيف” نا لاق,نونلوا الط دا ۱
 مال هيل ید اهم وح راسلا لاق روند هخفارعوا غن فن قانچ هام نج هلوق دنا ی روید |

 هات ىلع لج ارظن لاقي ونار ذنذ نم اتهحاص ا نبع اه یااهلاوقرتساف ةرظن ابنا ل اقفةن 1
 | ويل وعفا ندرت (ر ون هجا ياهرظنلا نیعبهرظنل و

 ذوشنن و یار سه رپ ری تنفس روزه شیزچ اف جن دبجنبروظنم ردندیماسسا رول | ۱
 هيف ضرا مرطاون) ردیدآ عض وم اب وصراب غابطرب هدندروب نسی («رطانا ود هسک فاور مهریز تن |
 لا ةنوظةمةأرما لاب ويو ما ند هرظن رونید هنوتاخ ولتیخ(ةووظنل|)رونلواقالطا هرات جاف رقد لها |
 | تدنتهاهشاو ت حن بولوا لد دال ون وز واب ولتما هن هدنزوا دا دش (رانلا ) )روند هنمیهادو تفاوقتب ويعا |
 (رًفناونی)فرظلا حاس داملا دیدح منهشيار اطظنسرف لاتب زود هنا ر نالوا ردبا رظن یرقوپ یرقوباماذ |
 هريس " هرااظنل" نذیدار :روغب بد اطال ۇق ننعرونلوا يسن ةا هر اظن لب ازد تف اجو موق رندنن نفك |

 لبعف كنا و كب( ةر ط10 یکی اندیابرظز دلاله زا هو زدی ودغتهپەنېى رر ىكروبشيچەت ادال وش هو |
 | ریا لان عطا ا ھتف صعب هچرکهنساسنچم جازفتو همت هدننزو ها( هراظنلا رد هنس انام هز اظن اد وب |
 || نالا انظن لوقت نمسا تم لوارظتت درا عذر سا هد زو ماطق ن اظن رداطخاو ناس کتل |
 ادر ولو یژلطهلالاو لض افا( انار هن انهم وآنا وش یمن سلف فن! نیت ۱
 قیا ر ایف ملهلباتدد لوقتروتلو الاهتمام دقو ريکا ترشیکدآ ی اظنو لاما و لضافا یا وپ اظن رله و

 ها یشی شو هلاظن ار رسان اونایی ۱
 مالکیال وفا باتیکب رظانتال ئ وه لا لوقهنمو هربظن هلعجاذا نالفینالف رظان اش 2 مت ۱
 تج لا لوقکش رعب ناجی نواب لاری سر ۱
 یی مدار من ی وحرم ی وکر ییماک) هکر ید مج ره بولطم تق ون هاجاذا س وم نجس یوم واقع

e |ةرطابم هد فسادآ آخ اللطصاو ردم زات یتآرقن اهتهاو لاذتا ار زز دیو لل  

 سب نزدبناج نکلا دنس نالو دنا ىشى کند نهج أغ نیّیقففا هیدنسنرپ د وبه ی اسکن |
 وه لاق لادهنسباسشهم تسارف نوت کا رردنرا بن دکل ظن باوص الراس ماجا تر اتصف |
 ؛يررميک بوت و هلاهدادنم نرفنو هم وعضم اروا ینروکسپ بلاطو یم ك و( رظنلا) ساز راه |

 اغ هدا ال نمی نوا لاک کہ هروخو تفت نم ۱

 توانم اب موس SOMER هو ايم نورددپ Di روند | ۱
 میس تو

a2هدانعمب زاب ع هکر دیشخلوا,زکرذآ کچ ہدنر الع هبسا تل هعفد چاق زرد ربقح مت ای اپ  

 هدانزاد دته هدنس هدارا دخل امم کیو ن ولو مئ رک ار 1 ۱ ۹

EEتساناعاد كل لک, ازد دنفس :ررونلوا ریپعت 7 1  
 هدهم مرفاک ت الو (ناکدیهد زەنښ دفا ەد ر زو س یکیدتشیا ذکر لرد بی طف هرهب ر وعلم ندا رظن هنل !اوحاوروما | ۱

 د شذ هنیدزوا كنار بروقابهراعاض و او لاوح او بویلکی دیتا لک كقلخ راردبآ ق الطا فنی ظن وه |
 ظنا هدندنعثغ یضعب ليف كن همه (دوضنا) لات ها "نهلدخندا داف تری ی تک | ۱ ۱

 | یرصب یوما شاخ اتو ارد عاب فا دا کھ یک



 سس س

E: me ۲ ۴ : ۳۳۹ 

 ٍ 0 هدرظن کر داشتم

 || ثرظن لوفت رولوا هنسانعم یکح هسرولوا هلی نیب و بضخ هسرولوا هلی لغو تجر فشرواوا هلامالو تیر

 ٠ أ ضرالا ترظنلاق روتلوا لانعتشا هّیسانعم كمروتسوک هزوک هلن اراهطایتاتسنر رظاو یهتناتمکح اولا

 سانلا نیب و یهناعاو ےل یراذا مهلرظنلاس ردهتسانعكلیا تناغابونحآ لات كما! راما ببن نإ اتر ااذا

 اتوکد لزم دیا سییقتو دقت یبهنسنرب و چ انار رش ل ب خم ابد قلقاوعد لصفو مکح ||
 الفرظن لاقب ردلیعتس» هنساسنعم قلوا رظتنمو هی و هر دقب هیفرکفاذا هیفرظن لاقیردهتمانعم كلا ||

 توجتیذلواراکرد یژرظن شب یرب اد روناواقالطا هتفانلجو موق نالو ارواب هنبربیربرظنو رظتناذا
 راز ظن لاقیر دلبجتسم نران كلبا تنامکو ضعي لا مهضعب رظنم نیو رتوات*یارظن ىج لقب
 || قرظنا لوقت ردلمعتسهنسانعم قغوطقاوف هزوسرپ رظفو ردشلبارارکت نزا نعم تناط هلی هکح هداروبفلوم
 || قع ا نهرو خب هلته ییهتننربو هبلعینناذا مرفت لاق ر دل هتم هنمانعم ین اتو لاسهماو لا غضا یا
 | ق قالتا د دەدا لاتو کک هن هتدنوپهدنل زو لغت نطنز ةرظدنهعایاذایشلارظن لاقب ودل متس»*هنسانمن
 1 قالما الامم كرها: ٌهخهتنلهآ ییهلسنرو هع هلعاناناهزظنت لاب یکردیاهعلاطم بیاک ر د هنا
 لاقیربلرعتسهنس اش كنززکو قوا نعوقو بش ىغېدلۇار ايمو هلی اذا + هرظتت لاقیردهنساتنعم
 || هی هطق هایسنالوا هد ازوکل وف ی بع هزوکر او ردلعافمسآ در ظن (رظانلا) هرظتبام عقوتبیانالفرظنع
 ِ a و وناوا قالطا ةریطرب ةدنوربدوخان اشیا ڈوخاب رونلوا بیعت بب هکروتلوا قالطا
 2 هل ناقگمز وتۇ لنانو روند هک کن الوا ل زانو یرانت یرغوط هرکک ن د هه اجو
 زو ری اواو اج یاقوت ار تارو دیک هاب خب
 ۱ هو راس لا زد هناتنعم قمشفاب هریو هدننزو لغافت یطانتلار ارادرلشبا نالبنس

 ۱ ۲ وه ھت و یر هح رک یی نکا تل اغآافرخ هکر نزاع ن دنا نال ار طادلتتو

 | ترظابت لاقنژولوا رغ هواه هک دلما هیبعق ینآ نذککرا هک ات بویلبا تبانکه دنصوصخ حا قلیرطند رخ ||
 2 دف یکناو# یر یی حقت هفت ق لعهل ی نم الا ترطناذا. ناخبا
 | دلها نم ت كليا اراده میره هج شوارب واتای اقناذا نارا دلا ترر ظا نت لاعب رد لنت هنس انعم
 ۱ لعترظن ندبنفاقو لکش با ةرظنلاور هلیقف تانک نت ابضوارتاذا الا یار ظ است لاسقب
 ۱ راد تقم هزبخورردی ابقتنا هسیادبو تاسختشا نان هسیابوخ هکرولید هرنكجهدی
 [فارظنلور هلن ی [یرظنلا كبو كف الا ترظظناموهو ةنسح ةرظندو نسح رظنم هل لالش

i۱ دوبض (روطنلآ)رظنلا نسخ ىا قارظنمو "یرظنملحر لاتقی روید همدا نالوا رظنمبوخ هلتیسادیک  
 یرانل یزما هکر ونلوا ق ال طا همدآ ناسشیذو دینسلوش (ةرطتلاو)(ةروطانلاو هلباه (4 ةروظدلاو) هدبشنزو

 ۱ هیلاری ارت روا ولو روغن الق لانس اور دن هییدنک کره هلغلوالوم ام شانتخااو
 هیسکلوشهدننزو زوصرو ظنورونلمج هرزوزاظف هروظنوهرظن ل ارق هزار قۇرا دمو یجودرفكنوبو
 ظا لاک دارو ظن لج لاقت وارابالاقخا فرط اما د ندظرط هک نالوا تمم: میدنکہکر واوا قالطا
 تؤ ورو زا وشر مرد هل داون انک لات زانط منه اما هدننناسآ ن کک ولو ا هلناونع نمهدزاهفهسف هرکه مها نم الا
 ورم RA RHEE ماذا هیمنسد نالوا منهم هنسودنکن سپ ردکرک قوا ۱

 هاش هکر ولو قالطا همدآ نوت ر طانلا اد دس مهتيلطیا متر و 1۳ هروظن مه لافبزونلوا

 سم فا رظانا ددوه لا هلوار بازا هلت د یکی رکهب هنسنرپهلغلوا هج اسلا ئرب
 عزا دکر ونلوا قالطا هریلح تسودنز زولوا ھم ءاطظاضع» و هدننزو یزجج[یرظنونی هبنیع ۱

 لیزفتلاوءاسلا یار ظنلا لها یاءاظلاد دشندقو ىر ون مش :لاقم هلو ارد پب قو تفلاو نمن باران آ اوبودپا
 لبن یت دوار درآن یرافذلوا هلاوح روناوا قالطاهرن كسك وب كىكى يهل خف كو رظانلا )"نهب
 اروظانلا ردیدآ عض ومر هدب رف نیه رهش و ردندآع ض وم رنو هعلقرب هدنرق لض نگه همایش یر رظانمو

 7 (رالغنالاإ ئدنلو انان دام ریطف روطاتلانا | زو ةننتکب دارو خبر «راد هنبطانعه رووطان زانو |
 ]| نود هسانعم قوا بق ژن بوکمد نظن هنر وه لغ ی ات اذآ لافتا لاب ردهلسانمكابا ىت ات هدنزو لاسعتفا

 ۱ کک دم دے ت ي بار ها



 ب
r ۱سر  ey r۱ =  

 ناتو زضنلاه ور ضن ید څن لعن دج و نادا ن نجترلادنصو رد نطب درب .قدبزرج (یصذونب وز(ربصانوتب "

 .هکلرتو هکله زار دما هلنوکس كنه داضو حف كنون ( ةرضنلا) ردتعا جرب ندنین دح (ن روت ر صنلا) وورلد || ٠

 ردهتسانعم راسی وانعو ,هشبع یا هنرضد هترضت هبلاذاز لاق زدهنسانفم نااکدنزو شبعو هع یا هرضن هل لاش روشد |

 هنبتعتف مضنو) هدننزو همارک(هراضنو) «دننزودومق(وضنو](ءرضنو) ردهنسانعم تفاطلو قنورو نسخو
 سضنو نضنو نوللاو هجولاو رجلا رض لاقي هننساننعم قلوا زادقنو رو سوخو هزانورت ازد لار نظم |
 هدانعموب مضنو فطلو نسخو معتاذا عبارلاو سما لّوالابابلانمارضنو ةراضنو اروضنوا ةرعن |
 بلون سضنالاور(یتضتلاوز(یضاسلاز ا ایا لو الاباملانم ارنضن هللا هز د:لاقت : رولوا یدمتخ |

 دونید همش لشي یوق نطانو هرمضنوذیا یضناو ریضنو سضان هجو و دوع لاقي روند ]ی
 نان رفصاو سانرضخا لاعب نولوا فصو نا هناولااصلطبو ةزبضطادیدشلا یا یضاتقر و لاقب ۱

 هدننزو لیعفت (زیضتلا) بلعطلایارتماسنناءالا لغ ىلع لاعب ارونلوا قالطا هنونضوب نالوا هدنزوب كن وضو

 ارضا هلعجتیا هرمضن اول هیضت لانش ندهنناعم قلکولتراضن یب هنسنر هلن یدک هزه ( راتضنالاو)
 || ناضتلاو) هدننزورپما /رمضتلاوا نوک كداضو ف كنون (یضن) رضنافهرضن الا شرولو !مزالزاصناو
 یبک هضف رود هشدوکلوق لیع,یکبهذ رو شید هلو, دبشنزو جت (رضنالاو) هدنشنزو ناف
 ها هنن ین رشف ردن دیهانسا (یضنو) یکی لفا رو لک ضناو هلي سک رو ن ولك زام ولت یجب هلرضن

 .نیرضالن ناسح نینیسحو ردن دج یوربطتلا مضن| نب یبص نات رکر نب لضفلا ناسا ناعو رد شی لقوا
 بارغ(نااضنو) ریز فتح ی رضنلارهاظ نب نوی مالتیسالا ج شو هللادبعیضاقولغواو یرضنلا بکح
 | هنجاخآنوشلیا :نبو شعو روید هی هتسارکو هب هتختو هبشخو نوبشید هنصااخرهوج ندنسنخربت هلشنزو
 ` ]| دوخاب دننالواراولبهو یرغوط یرللادو نوزوا دوخاب. مننالوپاعووشن هلیوصروم*ب لوق لع: ىك ل ثا روغ
 هیاعایوبزبنو ارزو اوا یس هلوقم هلطاق صخبندنآهکردیفما ب ثخ چون را ضنو رو نید هنعونیلبخب |
 "نترضن لک سیو بار شل نو نیت یخدوب هکر بد حرام یدیا لوی داف
 ندسع ودندنماسا هدنزو تاک نا ناتضن ۳ ردزلیعب ار رضد م او كلام نبرد :رضنویاردیجما یردارب لا هنانک

 (ربضنلا)-هأرمایا لجلا رضن لاقب رونلوا قالدبطا هی هجوز هل . ىسك روت( نبی
 هاد نیرکی یتهشیدقاو اما رز عف زر ونبذ ییزضطدنتیسن ند هفیاسطرب نذرریخ دوهم هدسننزو ربما

 | ندا ناجح هنسمو رغ دحل اردن دنا وک | ناهیت نرضتلا وباو زدند ةموسم ٌةفاط لصالاف ىرضألا
 | ناذمش کود ییدج نیا ٥ هن زو بار غ( ناپ )اار دخ یولهاراچ لنیزابانچ لسا هدتزوهنیفس (هریضا)

aR)58 تل ر زنا قالی چنو هدنراید بم تا و تراس یا  

 وکر اطمن یک NEREYE ei O یو لاو ا
 ندحن اسوم كحراشرولکربطاوت یعچج كروطانو هتاف زولک هرطنو هدننزو ءامرک لک ار ظفو هد نو نان |
 لکا تباور ییکیدتشیا ندا رعارب یرهزا نکل دندتنس» قام رطن هللا هما یاب د هیبت لک هرز فن |
 .نالف رطن لات زدمنسانعمكملکب هاب وجات هدننزو پاک( ةراطنلاوز م دننز :زو رطس (یطنلا رزولوایبارع هزوک اکآ

 حا نص ءابلباو ل قره نالوا مورونصیق (روطاشنلانبا) هظفح انا لوألا بالا نمةراظتو ارطن لاو مزکلا |
 تفقما ارزو اکا یاران لج یب زه یا جاتو یبا کاخ فرنش سدق ندنقرطالقزه نح

 زکردیعنا قمرا قد روبهلبعتق تا دون (نورطنلا) ردذوخ ام ندرظنهکر ده راز هدهد ی اظوبو :یدیشلناتطد

 تفآ هدننزو ج ریز ملطانلا) رارید نوررط) هم اع هکر دع وز نی نورطن ن کک ردن یف زاد یرلکدید یسروب یحوبق |
 شبح وت یر روناج هدنرافلارا نیک هکر ول ملا نا ښلوار عت قوب واهدننزو نامر (ر اطنلا )وند هبهیهااو
 ردشلیا نب هرزوا قلوا یمسا عض وغرب هدماش نورطان یرهوجو زوسنید هسی دنت هدیسراف راردیا بصن ناو
 «دشزو دعقم (رظنلاو) هلبغف كندهجمىاظو كنون (رظبلا) ردقلوا نورطام هلیم * الو بیاوص رد طلغ نکآ
 کر دهتسات كم نا هرضادش ژى هیدن هدننزوراکذت (زابظتنلا و) هدننزوهج ن (مرظنلاو) هلناقخ (نارظنلاو|ا

 هلم اه جی هرظنمو انا رظنو" ار طظنمو ارظنهللاو هرظنو افا چ واو یھ

 هم
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 ۰ تعج ازم هران ارانلوارکشها اوخ هللا 7 هنیارغا 5 ارو رو TE ER اوشو هد دا دغز
 یجب :كلرصان روند هراکدنمو تن نیغم هدننرو ,درص(صضنلاو)(یصانلا) راهدیا

 1 ۱ ۱ a یکر اوتو راز ردرآ اصن

 || ددرصاوت یعجردشاوامس | کر وئلوا یقالطا هیارح قج هقاوص هی هردرصانو یکبجاصو ,بحرولکرصنو
 | EES RE هکر وند هیهبعش لوشو رولوا هچ راد قم بم رقاکاو لیمرو مظعا نده

 1 .داننیعءو یسضان هدینتزووبما( ضیا )ربا دادماورنصن نالی هنبالبس كنهرد هلن ان وص هکاب کر رولوا ینّتنم

 س سس

 نور کردیم كمدق مزراوخرهشو بلی دن اونزطساو و ریدیمرابات عاب بدن هک ۱

 نان نصاب بره وین نازک بز هدننب طابمد ها رضم ھانو ||

 سوا ندنناکس هسنیدهردیعج كرمان لصالا ین هلبعقف كب هرمه /راصنالا) هزبصانیاهرنصن هللا لاقب ردوا
 سا هلی بلغ ترصنا فصو هلوذ ندیا تناماو ترصن هبیونطصم ترضحب قزط نادنس هلیق ح رزخو ۱

 نچ ردنا هلیعط كنون ( ءرضبل |, یدنلقضاخحما هبهلیلج همز لوا بونلو ارجا هنسارحم
 ددم(راصتسالا ردييحاصتب اوز هدشندچردیمسا تنلخوا كنب لا خالص نا طلسبيزاغ ند هیت | هرصنو
 هتل لا فی سل تیم هنساسعم كلتا لاوتسو "بسا اذا 4 هرضنتسا لا زده الم كيا تزصنو

 سادا .هسکرب وردیازاښ ترض هرزوارهف هلی هیطع هک ان وکروناوآ قالطا رصتنم هل ابسب :هلعساذا
 هيلع هر نينا ها هیلع هرصنتسا لا تم ود صخا ندل وا یانهمونو ردمنسابنعم لمسیا مدراپ ندمدآرب هدننب

 ایا ا رھا ا رووا كيشرود هکعا .ددمونصن نوچما هسکرب مدآرپهدننزو لعفت نیصتتلا)
 نی اقر نبا لاقن ردهسانحم كمرکه ند یرابصترمصشو ردبسلکد ندنپاب قو رونو هروکنن اسب كحراش هلربصنلا
 ردهتساتمم قشر هرز ترنم هر یر هدننزو لعافت منت ) یراسصنلا ندف لخداذادوپملا
 لو لإ سا هنسانعم كلتا قیدصت یربیربروخو یصنلا ییعاونواعتاذا موقلارمصاست لاقي
 یارمصنا لچز لای رونید همدارن هلی لب لداصو كنورمه مر یصدالا) اضعب اتعضعب قدصاذازابخالا
 1 یونس نهج ؛یاضو یی اب سمن دی ) ردذوش ام دنس م "داغ یراصن هروکهنناپ كچراش لقا

 ' صر مدننزو هپ رپ هنو ند وناعم نبا تچ وب ر دیر وم یک شون تح - وب هلریقخ لكنهداهدشم داضو

 | صن ناو هیبزتتب لروتاهناوخربش فطر دن موس رف ن بص هلکی در وک بورک هر هناحنص ندا ناوک
 ۱ ت از ! اط بولوا نان ما ندنفرط ینایک ب سارا اا هاش هدعن یدل لا هیقس هلبارصن تخوبهنسانغم

 ۱ ها تکون هارد ما هنت سجن ) یهلبابآرخ دیش سدقو .ماع لتقو نییعنهرزوا
 ۱ < :.فاسک ی ولار صرنا یا .ددندیفاسا ٥ هدننزورییز (یصنرردرات دج رص ڏن هللادبع ند نب
 وضتمو](سصانو) هدننزوزپمآ (ریضت) یدیازولوا ایل مدارک دیس هیرقرب هاتف مرهق )ردب ذیل
 ۱ جلد بل (هرصان) رادیدا هی رق هده د رفا (ة صال ردن یلاچر ؟یهاسا هدییتنزو دا دش

 ها دیو یس هفلاط یراصنرریدیغد هنروصنو هزصاناکا هکر دیدآهیرقرهدماش يعفو
 كيسي یمن باب یک تام دنون یا دنر دج ندنظنل نارصن نیرابصن. لوق لع رای دلبا تشد نداروا

 ER ید جراتش ندیدم كنظفل یرابصن نارتو هبنارصنو یکی راهمو ېرې مړ دیغنچ
 ۱ ی | ندای یرانطنو یو دبا عز مالپاهیلع یبنبعداوم ینا يراهن
 ۱ تداقرپ شوره نالوا سو کانو د رافع لو | بو دیادلوت هذهپ رقم تیپ سبع ترضح هرزوا یخیدلوا
 | مرا هرکصبندقدلوادرمرونس» كالم پودیا لفن هرم ییسیدنک هم هدلاو یززابرقا ضعب هلبرالبازازتج|
 ۱ r قفل ینا مل هزارصنو زیرامونبرم هیون ی نمی عویسا هدلبجاو رایدلکهدیرق

 eo Rarer نوجا توا ۳1 و
 | کاست نید یی »یا ة نار صنلا یل دوه لای رووا قالطا هنپ رات مو ن د ,كنسهفل اط یراصن هبنازصنو
 ابئازصن هلعجناذابمهازلا هریصن لایق رد هتسانعم نات قارمن ییدارب دزو لیعفت ( (نيصإتلا) مهنلمو
 |ٌروصنلا) ملا هنهریصتنا لقب هنیمابنعم فاصتاو مالا قلآداد ندبکردارپ هدنیزو لاعتفا /راضتنالا)

 نایندلواناشن نو رایت و نارو یملجج نکا دونما هل افت ماودو نصنوب انب ناطلسا !|للجو



 مچ
 ۱۳ دو هوم هک منع هه حجم

 و ی هر ی را اس هر سس هرکه رصد ی

 7 دوا ج نتا دو لس یر جت 3
 الا ذب وتە يقر هني نح ك وخان هزونحو دزکللدتخ ةر تفحص نلا عن هوتن هظبنآذا هوو ولا َ
 !یوقو وک نمرو لولم دیوه روشن هنتعض سیتی لهشام ,لیللا یز تن لار همام ||
 هود تبرر شنو نو قار شتو نیس نوک او نحب ياا متنجارالسرو قلات 3
 ایل اصل ازش ءابحا دانم لاو فلاش با نيشلا نکس نو دوش ۳

 ازمنب؛یرفو خواشلا لا. اون رن جابر یذلاوهوتء انسان اش عیارااو یش لکه ات
 ۍازشنلاب لسغلا بال لاتنعب روند هغه چ ی نام ن دتر کن کناف رولو امسا هلنعط وښو فربش ۳ ال

 نشف قلو 11 1 3 08, هرم ضد نو اه گر ودند هنوللسفاو هبقز هدو طفرض (هرشنل ین a 3 گی 1

 یال ازم یانگ جوملا نج ایی لر دات هو لانفاراشندالا) نومتکیدلبا قیر دنواآ

 قالوا شافبخو ةدتماوا لاطاف الار شخ لاب رد لمم ترشا شم یمازوا بوس هنر, 7 |

 كجاخاو جشن ااذآ بسه ارش قتل مس نا اهر رک همی ناجم ایا
 هر ی هدننزو تارح ناعما پف طلا علا ترمشتنا نعش قدمت

 کیا ET فب یارک د نجار قتل این مزخبو هی مشنادوفو اشنا فا
 نالوا هدنز وب حیا لو وق ی هل راک تالوا دیار اتقو له كلود هدننزو اون شاول وار دا

 قیر دفا وا رخ رکی نشون رک نالواەدنزوبەرىشط نجف( وا ەۋرو ا
 نجرادنعو -یتبتع دمو لضغلا نشادبهو تهب ناو :ندهینک نیا لثقای ها

 یکم دیک ریو ن ا) ایون یکن هتشآ 2
ENمطومع ی ناشر ضلارفآ متر دلج هب  

 لانقی جیم ی جا رج ون ی بک اف |[
 هدروصخنآ كاود هکر دتیزعم اف زاوا جشن راۋان عمید سن دهی ی

 ین۲ (رتتا) ناف قق مپ ردیطا تنش هی فلح یکتا هاله
 مر بوبلوکو دزونهون رژ لای ار شدا احق منا ثاشهاذا نایب رونو |قالطا هیمیوفو هایش هغو ||
 ئاز ۇشقم لرئ لاب روا ااا یی ار ارو کک نیش ||
 هاش ناتو ازا غ نارو نمرو ور فدا بک نوفر ی[

 هی ران ون زواخ نو همرکو قم هندو هند ترودالا] وواو خزم وغ ارل ||
 لاقیاووشد هر هود شاباولع ترحت < هدننزو یرجب ( یرمتن) رونی هال نلیکود ندیمج هت
 لبالا ترمن كافي رد هننبانعم قلی ورب یوم هد نیت ) ننه[

 دلو هتان نم روهه قطار« برجا رشت عزا ونا
 اغاط نودا قیر هفارطا ها هک سیروس نکو نوبقرضنو یرمانمرشتناام

 ةرياعاف بند سست یزف لیلا سطناذا هجا اس نج این هل شن لات

 نرل عش تان ماو تف یز هرزوا مونرو یو تاعا اذ ٠ ل والا باتمان اروصنوارطت مولظلارمصن لاق | نم انه اما مرا هنوز ط (ووصتل وا هد زووس>,سعتلا)سیدآهررخرهدنمانضقروتیف هدشزو |
 هن هربصذ لات زدات ةا ثخ قمرووق ندا هتسنو لعذآربو دولا احھعا ذانضوالا ثل ازممن لاقل |[ 1

 | ضان ىا لھ موقو رش ل جالاقى کل دعرولوا رب چۇ د رەخ رولو غو عفو *نصلخو هابجفاذآ ||
 نکی دابا دانا هنو داده هرغاش من هو ربع هوس در ردا قر نفخ نو .نورشانو || ۱

 هیوتپسهکلب:رذلکد یداشنادونضدوخ كنب رهوج وب ورد طاف یاره مد ۴ار صن انتصاب لئاسفل# ویا

 لاه ران زالو اون اصن قاب جک خاو رو دشا م نود نکا لکا داش هلو ؤا هرزن تو ||

 د س عع یس ع د دک کک

 ف
۹ 

 ۱ نع تفزفااذا :لیالاتیرتکنالاقل رومی ق قلوا هدنک ریو: عاقنااذا را (رشدنا لا را تست هنا
 || لجرارشتا لاقتردذتساتعم تکه نازک لآ ك مدار و نداکدزفق نکر طیف او ایفا بغار نم

 ۱ هفوهظ /مروشم) ورد رم رهنما له ھا یا اهوا نوشتم ریال وید کن یف |

 | ا شم یر ادم نی زن نالوایسلاواسازخ نیمی
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 5 زا زودتر و دو ی ترانع ی نیم اور خضز 1

 ؟لاوج رولواهرزوا خدنالبتناسماد هکر وسلواتداح یسدادنراتاششددو ید و »یس

 | ید كلد لواو رو لوا ندهرابرب قدعلوا جالعیکی رک ابو: ندنسلسد كفش هکر دکادون یکیدند هددنهفم

 | كل اکوزولواهدديفتبيمءاعما همه اکو راقاوصیلکر !ندناو رولوا هدنالضعبب رقهدخقمایرواوهدنزاکلدعقم هب
 هکر دیدآوصرب نوا مات خم د تنو باک (راتسنلا )رولوا تم هدننناج دزاش هیشاکو رولوا جافرءاکورژلواب ۱

 | اسطلا رملنتسا لاقب ردهنسانعم قلوادنم روزو یوق نک کرک اب ساتسالا) ردشلوا ةعڈورر هدنآ بن علا نیب
 لنبثدحم مانرفسو د كى مو نیطفو ردندنیخبات قولعذ ن رمسن ردندیهاتسا ۰ هدابزو رس ز (رعسن) ور اکراضاذا

 | ردهعلقرپ هدنبرفدنواتهنرو ن مسد نریسنهعلقو رد یغسا یا دحل كد ماد نیتدللادنعو ر ديما یراردب |[
 ند كلذکن دنداروا "یرسالادجا ن نسخ ندننتدح نذهب رقرهدنساضق ناحرخ هدیننزو هردان (هرسلان]

 | ذی رلکدید ییلکرصم هکر دن يعسا فو یعمدرو هلب ر رسک نوا من تامل راف ا اروا (یرمساتلا قن اهب هلا دمج

 یکع لکه نزب زد هنوک ییا لواو ودموس سه هلق لیوننیرمسن هدناهربار ز زدلصالا یبرافروب ره ظفلا مهاط

 ۱ یدیارصاعم هاو نشون ردیعسا یسوج دهازرندنتلمعدقسرف هدننزو رفع هل دیقوفیات(تسف) کب اقع

 ب ردقج هلو كوچ یرلکدیدلکینابیو یلک س وتسغآ هکر ديما فورم ناصر ون داب زنتسنو رتسنو
 ست ردا هریک ی ارقردیدآ هیخانرهدقارع هدننزو مرد( سن )لرد لکی راصقاس هتل زاصو لکقآ

 ذهب رفا هلیصتف كنونو یم كم (ریذسنم )ردیدآ كنهطارب هدننب هیر ذنکسا لبا طایمد هلباواو هدرخآو تحف كنون
 ۱3 اتو © ن جم یوو رسام تنم نهاط کری مزو ذب رادع نوع طقتمو ده ردیدآ دلج رب

 هاقتاخلصالاف یجدهدلنی :رکدیدرتسانه هدیلیآ مورک تت زدشلوا اسم هلړ مسا ,لزآهنلبهدعب زود هیاراهن

 ۱ ردیعا عض ومر هدنشنقرشسلدناو ردهفابسه قانوق قلا یسهنایم هللا ناوربق رهش ردموقرب ندشب رق یسلاها

 "یدوخیآر هاو رو هظ هدر مغ ینابع نومآلواوردوپ وستم هفوسلیق مانروطست ردفلاهرانآ
 0 زهدیمورناسا هزانوب رد بانی هلال مناقاو دحاو لاضت قح هکرذوب یعزكناو یدلبا فرق ||

Oامام دیک مان للم یر کرالبصفت رد هب وععتیرب و هب هساکلم قربردراو  

 هیهبیطهحار هدشزویشح میشنلا) زدی دآ هب زقرب هرزوا قیرط ناسارخ هدننزو لح درج هلا هم نیش( رتن

PENنوني هنسهار كئرلنا و كن زغآندیاروهظ نشو یعقناوسنیآر ورد مئا  
 | هدانفمویو هنساتعم كليا ایحا ی رولواردصم هدننزو رومظروشتو شو ردنوخأم ندنسانعم قاتابوو"

 | اویغ مهايحایا لوالاباسباا نم اروشنو ارشناو رشف قولاهنلاشن لاقب هنسا شعم تابح كاری نا رولوا مال

 ع هلواشەرىشي an هلبسروغپ هدفیصیقع تولوا شع روقەدنزب کرونزا :قالیطا هریاخ لوئیشبشتو
 ۱ قاروا ترش لاش ردهنساتعم قاعاطهفرطره ینارم,كحاعغا شنو هژبتیش یو ناخ نٍدهرکص

 | نیست لایش ردا ىل اروا یروااذا رة شلارلشنا لاش ردهنسانعمقجق بجاغاو ترتشنآییعغ

 | هطسب اذاهوصو تونل ارشنل اش ند لب اغ یط هکر د ةت سالم قچا بوباب ییهنسنیسهلوقمهناجو هب زج ئا

 ۱ هداروب وردستغل هد هلق دن و هیلوا هدنطضو مجبریز كل هدزکر سر هکدونو قالطا هثغاجو وفهدنکار

 | قاشبهکع تاب بنر شنو سیر مهال نيف رفتم ىا ارشنو ارمشت مو قلا ءاج لاس ردهنساسنعمروشنم مشن

 | هکر دن دن دشت نذر دی دیا از شنو عا ذاا ذال وال او یناقلاباعلا نهارشدرهطا ریشن لاق ردا فة نس انعم اإ

 رس نباش یو کرانا ر یلولبر 4 او A تیاوو ملی تیام

 شر ترش لا تن كاوت: تالېتلقخاب رول غب و ها هات راذآ فن لو ناو مران لاق

 هللامشنا لاق ردهنساتسنعم كرد اواو ا دو هیمنک له اشنا یشناف مسلما اقا اوشن

 | دونتید هنشوف لهشوط هدننزو هبیارغ ( ةتراسنلا) ردشهلوا بب عت هلوترمسکس ب زارید یربتغ لک هن رکی دو |

 1 ردیسا یرخا *هدلب رهددیش رفا كلذکر تسنمو ردهوس رخ هداننیفا رغخ بنک ییدلوا هدلتهدعب بولوایراضف

 أ یاس زد هرو تاتش هما کر دهن طب ندتامیراصن هلعتفو ی كنون (:روطس

 || لوشیشنو هقّفاذا *هشلارشن لاق رددنس نم قمغانطو تادا بتا ملشن لاقبرد هتسانعم قوب جاغاو ||

 . ]| قاق حا شولاق یرتخربو اتهناسبن دنیا تبللارشن نسحاا لاش ردستابخ کرد ناطق دنسانتتعم



 ضد
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 * دنس هج زهقان هکر دسیا مروهنوکرب رز هلجتساو هثحا اهر لاق رد هنساضم ایا لانمتسا بوردنق |
 لاق رد هنیبانعم كمر وکر فح ی هننسنراب یدآربو هرمااذا هرزن لان قب رد هنسا نعم قم روبن رو رووا ضزاع
 ردلیعتسم هنناسنعم * طب و کو اهلةتسااذا هرز لاتی رد هنتسانعم كمر وک لیلق تالزکهرقتحا اذا هرز
 رولکدزنیجج زن روید هب هنن زآ هدرانوپ (روزنلاو) هد ښو ریما ملا اتیظبیا ارزنالا تشج اب لوقت |
 هل ءلزان ون نو لاو( رو ملاو) هد شنو همازک رار لاو) هلت وکس كنازو یعف كنون نر لا) هلې
 لبجفت ما لقاذا سمايل! بالا نم اروزو ةروززو او از ئشلار لا قن رد هنسابتعم قلوا زهر
 لیلقت ندوب هلی سسک ك هزمه(رازالا) هلقاذا یشلارزن لاضب رد هن سا عم كالا زآ ن هنسنزپ هدشنوو
 للقتاذا یفلارزت لابقبردهنسابعم قمل از آهدنسنزو لعفت ن "زا ) هللقاذا هءاطعرزنا لا قب ریفتسانعم
 ند هبق لوا دوخا كليا لب هدراوطاو عاضو  هنقلخ هلږبق لوا ئسيدنکد وخاب بشذنمهنس هلږبقرازاه سکرو

 م هسفن هبشوازان ببق ل!بسقناذآ لچ ارت لاب رد ةنساضعم كلبا لاخدا انآ شید نکن کیآ لکت |[
 دوزن لوق ىلع رونید هزوت اخ دلولا ةلیلق هدضنزو هحرف ( هرزنلاو) هد زو روبص رول ا) مف هسضنلخ داوا |
 دو شید هتبش نالوارونلتلقا باطمو نیللاوا دلولا ؛هلبلق یاروزن هما لاش روشدهنوتاخ نالوا هجزآيدوس |
 اهدلو تامدق تراصاٍذ روزت قان لاسفت هلوا شفای هتیدلو كراس هلغلوا كاله یدلو هکر وتیذ هبهقان لوشو |
 | دزیچج ةهراک ال اشلتداکتال تناکاذاروزن هقان لات ر ونیذ هی هقان نالوا هک هراک اما دوا ھر غدلو تمتو

 ` ]| كنور یسلارودیرد هاپیفرهکر د دع ناهدنتزو باک( رار رددارم كم د یدش زق بیس الب هکر دک دید لوا هک |
 شوقو و یدنلوا دیس ةغلابم نوصغیدراب وق بو دب د یب هنسن یبساوقم هفیخر دیجس| شوقر هار رسک ك نسو یف |
 | ذی هل وقم نیهاشو نافط رذپ رلکدیدززکرکه لفب صقبهدیکر تونو دخراوج عسا هکر دشوق یرلکدید کرک" |
 || یرسنویلیا شوقءراق یباقعراضعب و ردندسنچوباردیشوقلشوط هک ب اقعرد نمد كرایجبرقخ هلتمچوب رول |
 جد نکا بدید ردیعون لاطب نایلون ؟تدنوب راک یا یاو راب انا هلن رلکدید لص الب و لجشوط ||
 سنو رواکر وشو زو کر سنا یعجج ردیف رحم سکر کز کر کو ردندنعون شوق هرق هکر ذی رلک دید زکر کن الوا |

 م دد مصی راک دند وغیر حراش ییا رولوا .هدربج ض راک ن دیدآ عض درب صوصخح هنس ق ع : د

 عقاو رسن !هدشی رب هکن دیدآب کوک ییا مدنتفت یاش طق سنو یدبا راد كنب رل هلیبق نادمش ق وجو |
 قاط یر لزان هی یربردیزانروصسلف بکر هند کوک ت روض یکیا رانو رار ڈا الط زس هبشیرو |
 نولوا هدنزرشط هکر کپ هکخرونید من ضتهواپ تا یاب رب هرجا یخنرط كن مف نآرتشنو ود هدنتروص |
 روو ردبصمیسنو درون هج رو تبد هل موت نالوا هد فرط تنسوا كنب وب چبا تترط لوق لع |
 لوالا با بلا نم ارن هنع «رسن لاب رد هنپا شعم ق چآ بوریصدوخ اب بور دیک ن دنرزوا كنفنسنرپ یهتننوب |
 لاقب رها فام كدت ابا زاقبم یف شوقو هجقناذآ چ پارت لقب ر ماکت فک قو هاف |

 هدندالب یو ردیدآ عضومرت هد دنیدم ییقعیمسنو «ربسنم هک فتناذالّوالاو یناثلا بابلانماریسن یزابلا هرنیلت
 نت نیم و ردندبا سهار سن ن م قو رمل نب نایفسا ردندناشاسنو روند نارسن هتنیکیآهکدیدآ لب کیا

Sep 

 درک نبی نالوا شش كلام ماماروب مو یدیانامرک لب نبات لوا درب لوق لس
 قالطاهیراوس رادقهزویکیآنذزویدوخاد ردقهشقلا دو خالد بىللا ندقرق لوق لغ كاد ةقرق ندزونآ شسشو | یشتنموز دل م هنلزىم ناک مننا یکل ۋا( هنس مراقنم زاوتید هننورب كنق سوق ىلا ON | هدننزو دج. سنملا) ةعقواذا االف سن لاقرر دلت هن سا ننعم كلنا تعذدو لاصق یهدآربز سو زدریکا
 یهقرخ را هوا مژاع هدنکو اربیکر کس هکر ونلواقالنطا هرکسعلولب او نوح رلکذتارشن نیودعانداع رونلوا ۱

 ندهننسانعمتااکوس بول زوج یجوکوبكيب اهدنزو لعفت (سینتلا )ردفدنزب یرابعنم لوک کسغ ردقجن هوا
 ترشتنا اذآ جرات لاقب ردهنسابنعم قلیابهنفارطا کرج بولیشدهزابو ضقتنااذآ لیلتارسنتلاسش

 هرم لوث نوساقآ )ثق فتا ذادنع طمع ترمست لافبردفنسانعف یلغاطو شدا انه ذاذا سا طزقلاو |
 هالعا اراک داف هنطابربغ قرع هدج اصمو ردذنسانعم دساف روهدننزو فكه لبا هدختزوعیادو ةف نیر | هلکلیا ناسیب هلبتابعربغلا قرعلا روساانلا فلومردتلعوب و هیلوا عطقنمالضا البس هلغلوا داقى کر وشد

۱ 



 ۱ دیر دمی داعم رانا هکر ولو« فلطمروذ لوق لس رد زوذن جج شرالایا رذنلا یف لاش

 | هدننزو ر وهط روذنووذن و لتعلادحاواحرج ناکا ذا رذننالفدنعل لوقتنوسلوا لوی ك ارکو جوک هاب رک
 ۱ یینکهنسدهع نتداسنعرب .بعرب نوجا هللا ییعیهتساسنعم قلت عزالو تبجاوفنسفن یدک ییهنندرب ب مدارب زولواردصم

 | ضوصوم هلیس هع رک فنا نوفوپا دالا یدل هلکماک م :زالیسادا بولوا تحاو یجدهللادنع هلن طول کر دقلآ

 | هتجوایا اذکه ناهس نزار فو هلاعردنلاقن وهبحوااذا لوالاو یناقلابابلا نمارو ذنوارذنهسفن ىلع هرذنلاشرولوا
 تف سپ زدنرابعنددعو نراقم هقیلعتو طرشرذن هکر اب دیدراضعب !وابلاذرضوافهدضواهدانهنم اعربندسفن ىلع

 ۱ هدننژو لاغنقا (ناذتالا)زلوار ذن وفرانیدبقادصتانآ لع نامه طرشالبو ندر ::لوق اذگی طیرم هند اافشنآ ۱

 ۱ لاق روشد هّیش نائلواادا نوحازدن هدنش زو هایفس (هریذنلآ )نذنییعه هسفن لیعرذتنا لاق رد هتسانعمردن

 .هتشنرواوا رهدلونکیبدلاو کوونلوا قالطا هتشدلو ینارتصن ل وشو رذنلل هیطعبام یهو هتریذن یطعا

 ETE O 7۹ رنا وا : ناردن ke هذا i رم

 e EE يارا چای 9 مجرم نیننلیتفرخ

 | سن (ییذتسلاو) ةو ییعض لنوو هلی وکس كل ذو ی حف كن :ون (سضتلاو) هاب رسیک لنت زمه(راذنال)هرذخ
 ۱ هلمالعاو زاس | یغیدلوا حک روق كن دام لوا ی عب كلبا فبوختو ین هلغالباو مالعا ید دامرهمدآرهدتنزو
 | داانا اردن ارذنو ارذنو ارذنو اراذنارمالابهرذنالاقب ردیلباق فندک( نادال ماك باور فرق ةروقاکا
 | یباذع ناک فک د .نلاسعتهل وقهنمو نیتصب رذنلاو یرمشیکم شلایرذنا سالاو هتغالبایفهفوخو هز ر ذحو

 ۱ سانقیردصم بولواندنیاپلابعفاهروبرمهغینط کی ذلاقو رولو مىس اورد فم ردن هلم شد یراذنا یا (ردنو)

 سین یوم هلمجووب ندب رع ردشلوا دراو ید ندا قر هلوا یعاعم فلاسخهسایقو لاتتفاهرزوا ||
 ۲ O یوم كزب و روش ده فقفروق هکر ولوا ماو یدنلوارکذ کر دردصم هد زور رص

 1 و ایا ھلان انن دص لا ردعسا یدولهدیش ز زو هراتک (ةراذتلا)

 هلتعردر ذن جب كنم ندشلوادراویحد ند الب یزد ضم ڭلاعفا تات هرز اروک فمهحیو ریز لدةسک یخ دنا

 ۱ رونلواریبعت ی درکحو همرکح هذب رنویهبدلوا فو رونلو| قالطا هسلتوص ندیاروهظ هدکد لکح اب وذنو |
 | بيشو لوسزای(یذلا کهاجوالاسعتلاق رون لوا قالطا هلوسرو ر غیب ثوعبم هداسع ندیهلا بناجر ذنو

 | لجو رع لافاکروتلوا قاللطا میران رج خو دی هيلع هللا یصمرک ٦ :یصاخو زونلوآ ی الطا هن یزو |
 | هدم هکرعم صل ا یذ هکرذ هینکربندنسس هلیبق مثخ ر ناب رعلاریذنلا اریذنو ارتنیموادحهاش كاتنلسراا |

 | لوق ىلع رد شتا عطف یئرالا كنت OW ا دلباذسخاو هلجخ هني رزوا كروب نمرعاع ن فوغ
 | هاک اند نود ەراتاۋ نونهش موق مدارك ر دندنتدام الراب وعارب زروئدلوا قالطا هسک نالو ارذنم هلةح ال ظذ

 | بذانتلا) ندانتلا) ردنراشا هی هرول رمت لاح هدیرانب ردناظاصاو رابخا سولک ق رهلو اد ر ندان هدنناس ةو

 | | میدن اضع ممصعب ر رذناذاموقلارذا بلا زدهنسابنعم كم ویربخوقروق هر یر ر هدنشزو ل لعافت

 | هلیس هینب رخصم (رذیتمو) هدنن زو رواج (رذاسنمو) هدننزو نح (رذنمو) هدنینازورببز (ریذنو) هدشنزوریما
 ۱ نالواهدج كالم (رذنم نبا ) رد مالتسلا ةيلعمركا ١ یب عداخ هلب را هیتر ځد یدارماریدن ني عادج ردندناجر ئاشسا
 | كەك ¢رذاا ار داش الدنس هدیدشهصقرب هل رول نموءهدیدش الب هلیلبیارذنم نا هلل تاد لاسش هنمو ردت ناخن

 ۱ :نرذنلا نمد مارد رضب رعاشرب از یف كي نذانمنی)رونلوا یقالطا هنالسرا (رذانتلا) زاد هتساونا
 ۱ ا ااا تره ده مخز تن فو ید صعتیچمهلغلوارذنلا نرذشلا

 ۱ ند هدلب کیا هدنش هیحانزاوها هد رو دجاسم (رذاتم) ردند هربح ولم هکر ونلوا قالطادهرذنف ل "[لنعف

 | لای روتشاد هبنسنزآ هل نوکس كاهبج» یازو تف كنو ن نزلا )ارد قر فصل ازد ام ذىش و ویرې لار دانم هنو ۱

 ره بس سرم

 | روزه :لاوئشرد هنسابنعم كليا مارباو حاطا هدااوئنزولوا زق تفز زاو هللهاه رشکپالو ی لیع "لدیفلیلس

 ان الفرز لای و لاوان هيلع" اذا ل والا باسبلا نم ارزان الفا زن لا نوساوا هلنهج ظدرکو رکواطغا لک
 ۲ نوعا صوصختر ییهسکربو ناسه و هیلع لب یارب یحیطعدالنالف لاعبو علا لمى هباع ااذا
 س جج ججج ج

 بوردنق

ni ii un ah ۱ Be aS 

 | إى ا رذالو رز ل تف مالسلاو واصلا هيلع مالك ةف ق ةيعارغ ایم ما یدح هنو لبلق یارزت لا
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TETهز کن لکم د روک وک س اب نالوا یټ د ها یکی ۳  

 اناج ندکلکر وح هد هرخانو یجیدلوا رولی ږواص هلصر هرضتهد هرن نکا بولوا شم زوج ېد یسیکیآ ووسشیه
 ةر او بت تفت یاب نوت ما چغو رخ و ر اغ ل اقبوتا ہیر وز ع رتوص هلکعلد
 مزد می هشنسنانعف ۍراط نرخ نوش هزوطیدکآر انوا ةيفناهتف قلا ةفوخاةرخاألاو عل فلا

 رعلا )رادضطوصخ ةنماقم نو ودجایاغات راذلابام لاقب هلئسانم توصزونلوا لامعتسا هننس انعم غ سکو

 | ەد نشنزو زمب ل ال تشفتو لا زا بالا نما رخن ظعل ارضل اب ندهنسانعم قق اقوا بوب روج لیکن

 ناتیذونیجتمو بارش نالو اریکتدو نب دوخ هل رسنک اون ) راوخلا) ردیدآ لر کیا هدست نو دا ةش راو
 هدننزو یروهج (یرونهل ا )رولک هرو اخت ی جرو شد همدآ ن وبزو فیعضو رونید هسک قرؤقو روید همنا
 همدا نالوا لون یکیل د كنب یک ذو کوج او ملا عس او ناک انا" یرو لخت لاق رو ننیذهمذآ م عناویسد رضاویزغآ

EENلاب لوا زول نهنزکک نکرونلوا جاج یب کا ونح ەك ۇن. هنوناخلوش  
 ردلیعتسمهتسانعم :تانوسز وس هدش رو لیعفت ری ) ةنونحم اهناک ع اجا دنعر خت نراصاذارا هرم

 هدننزو رظتتم(رعنل | ردیدآ به هدندر ول عاج هللا دبع نتعب ری هدننزو دعقم رنهلا) دلک اذاهر لاقب

 تسلا سوا نیرازدندیماسا سا هد شرو دا دشز زار رایدآ عضومرت ۵ دانست دا شرف هدن رقم

 ۱ هد هاب نبض ی مدو هرج (هرح "!ردپ راضوبشاب هقرخ هقرح كانتعاج نیفلای هدوفلاب ار حول احنیادعو ندند رع

 | عود ندنفوج ك شرهم هزننزو دو هط(رودنل )زدن 7 دع هر جا نهار ردندیماسن رد فاز

 طققساذال والا بابلانم ازودن ؛یلاردن لاقب ر دفسنانعم قیعچمهرهاظ بوشود تدنن هد دعتم ءایشا لوق ىلع
 ندهنسانعم كلنا 4 زو ف صحا ذا لا زار دن لات رد هسا بنعم قلا ظر ضو رهنتفءایشانیبنموا یش فوج نم

 ۱ ی بار بو ا تیام ارا ۹ ىنا یتیم

 ا هنر نمرش هه ك ادو ۳۷ هنر دال قو تا نیلا تراب رغم سا راد

 شا لر عابشمانموماکیورعردیدآ هبرقر هدهفاسف تالنوکسهلحردناو رولکر دانا يج روسنیدهنتمرخ یادعب

 مگ تالاب هد نس هلک نیب ردنا هغوو ا تس هنلها كنهزوکد م هب رقرجج هدنغاربصم کان ردنالاروجت قالو

 هک هتنرد نو ردنایج لر. یردنا نا لوق لع یدنلوا فیض سير كنان نوحاترورضیشان ندنغیدلوا

 | دونید ها نیلاق هدضنزو یرجا (یردنالا)راوشتید نوم او نورعشا هدنراعچ كنب را هلکیمعاو یرعشا
 ۳ ندرومج (الگلارباون)دو شید هزاناوج یزد شلوا عت نوجا هداب تیلشع مدنزو نور | توش

 درطماهیچ هدلا متن او سایقیربرولوهنوکت رد ردیلب قم درطدر و ضد د ذاش هکر دان هرزوایفأب هده زم
 1 هد) ایعتبسا ل ان یکی رلیضام كنب 2 هک ر ذی و ع درواواذاش هدلایعتساو درطم هدساتق ینانیکدیز ماقرولوا ۱

 أ نبعلا یواو دولواذاشاعیچبهدلاعتسا و سابق مباز یک مالا تب وصتساو ثم زا ضوخ ارولواذالش هدسایقودرطم

  هدسنن زو هرم (هردسا) یهتنایکهضرمنم دووخم لجزرو دووقم سرفیکم نرالو قم كنه نالوا نیعلا او
 ناربدیردنقو,یردنو ةردنلایقو هری هیعل هکر دندانع»ونررد هننسابنعع لیلقو ردان هد زو یجج (یردتلاو)

 نونلو!قالطا هنس هعطق نوتلآنانلول هدندعمهردنو ولو قالم اب ابخا ویلا قالم اعاد نمی هنسنانهءاب الان

 ندید رصعلادیجوو رهد یاتکب ۷ (نامرا هردان) رونلوا قالیطا هیدطرمص ندیاروهمط ناهک آن ها هلو

 (ردات رردیدآ منضومرپ هلیس یب عجب نذل ون) نیما هو یازملاق ناما هردانوه لاعب ر دنوگا هغلاشءاه
 هدخ نجوم یابهلکلیا بغ یی :رمطماما ارد د اخص ار دنلانهتعو, ںدنعچب لردانهدتنزو مکر دلا ںدنلا) سدیمسا لج وزب

 ضایبلا بیش یرلکد ید یزوط شاتکب یاح هک, هلی كلادو مزه یناردنالا) زد شابا طبض هلن هم لاذو
 يدنلوا نابهدنسو "دام: :هرذ هک تنبیه و هججلاذز دلو ا فر لعنالوا تاوصردطلغو راردیا فصو هزوط

 بارج چاقنار ی رونلوا قالطا هفجراغد كويلو ى ربا یازدناو یبا وا نأزذ هباوصطاغ e معلوقو

 یھ كن (رذیلا)ردقلوا ددیت هللاد لوق لع ردنماسا روم دخ ود زو ردیح«ردین) ےن یا یناریآ
 دکروند هکلبا تحاوهرزوا یمفنیدتکی بش نان وال چ اوز مدآرب کند هنساتنم ب هننوکب ناز جم لاو

 ارد سرا قا رعلها ردتغازاجلها هرزوا یتا كحرابش نود هد رن دم یا هردنوا لاس ردوا
SEKE eer)جوج  

 ر سس تم
 "جام م جسم ےس

mg eer 3 a ES 



۷ 
 ا «

AAA 

OOD 

 هتشجدنبودم TTT زو" کرامت رال اردیادآ وضزهدنب FEES وق |

 دنشه ومره دج هت دالب هدننزو بار( زا )زدعضومرب هدننزو باک ناد ردها زوخهدیسیکیا نالیدآاوصر
 دزپندیلو ند هوم هدنآ هکر دیدآ عضو رب هدسشنزو ءارح یاری ندیناوص ر«دنوشرق رآستیلالبجو
 هنبضوم هدالف لوق لع هن انعم هنبسرلب روند, هنس رقوبكبسکوک« دننزو رګ رعلا) یدنلوالتق كلم ادب
 بارد روت یعجج ردرکد م یظفل رکو ردنراسع ندرب یخید روط بوق راص ہدکد لرک ەدالخەنوييەكرونید
 طب یاهو ودر نو اكدت راتو رو ةدالستلا مضوموا ندصلا العا وهو هرج بر
 ندنسی رق وب سکو کو هرن باضاا ذاثلابلابابلا نهار تو ازور لاقي رد هنساتعم
 رس از دو بلاغ دک ع ذنداروا:دمب رول یروقچ زانو فتا قفوصا|

 ن توخ أبخ ندرخا یابنععرفت موب ردصلا عام موقلطناودیب ثیح منعطاذاربعلازحن لا
 فو رابارغو» ایلاض ودر ایی اون نایاب زمشلا ارجو هلو زدنوکر اینا کو ریما ئ

 ل TEENY وترد 2ا ررک قم وک ناق وب قنات ناب
 ۱5 هر وشرق هلبق ینرحدوخ اب موقرزوا
 تورم وخلا) بلا ءازاهرحتب بصتتناوا هلامش ىلع هنیم عضووا هردص دهن او بصتنااذاةالصلا ىف
 لوا ف سنی یملا) هری ضااجا یا هروح برمنج لاق: روند هنسیرقوی سکو کی خد وا
 ر ولک نانو یک ءارحار ولک ءارگو یکی ض ںمو ضیرم رولکیرحنیعجج ںوتید هم ود شلو ع ذ

1 

۱ ۰ 

 رم هر لج ها رکنا لافن ردهنس انعف كلبا لتف یتتسفنیدنکم دآرب هدننزو للاعتفا ناعتالا)
 ن وګ ا اش اب هکر جدنسانعم کاش ی تنضو نصرجهدنسهچ رد كلبا لتق نثر یربهرزوآهنسنر

 قانعا زاتا هدننزو-لع افت (رح الا ) اضعب ركي مهضهب داکف هیلعاوخاشتاذایمالایلیعموقلارحتا لاقب
 ابق رام قوا لا رب ی ربفنسن کیاو اویکلآییععرمالایعاو رجسانت لاسقی ردفدا رم هدینات
 ما هل ]ا نغب اورح نت لافت رد هنسانعم ی اتص : تدلوي ليم ءاناو ناالپ امتسیاتارح اسنتننارادلا |

 وا کوک عب هدروز لوف ین وا قالا" هرمط یکی هد هکجچ (نارحاسلاو)(نات حالا |
 ۳ زط یکیادوخ اب هبوکیآهصق یکیانالواهدف ط یکیادوخابههغروبق یکیاندراهغروبق |
 روتدهنس هک, ضنآدوخ اب رخآ لوف لع هننوکل و كلبا هدننزو هردان (ةرحاسلاو) هد هنیفس ( ره |
۱ 

۱ 

۱ 

 مهدی ر OA رلنوت رب کلا (رعا) دولکز جاون و تارحانیمج كنمرخان |
 وهم دعیفسو کنان نوک زوئلوا قالطا همدا هاک 1 هقیافحو نطفو نقنم هدوم زآراک |
 کی رضب نظف (نفتم برج لق اع رهام قفا نا رضورخ لحن لاسقی ږدی شاپ
 و و i يفلت هاش طب ات پولوا لیعا-ف هنو ضاع لعف قر: لصالاف |
 | داش ن اعلا ورد قالا قدرطنارت*هنلمس و كا وپ هلتبساشموبرداکیمسا ندراصت |
 > ترك الکی بالا نامر رب یااسهکت اورام هنا نول وتبهنمو AE AE ود اوج هدننزو |

 قی هت اوا ین انار ربناکد رس دننزو ذه جلا )و هیاک کر وتلو اداری هدنضرعم ضصو هلاضو |
 n NR ( ذره )ديف ورغم دجسم ر هدانم ( ضجلا دیتم+ | رونیدهجضوم |
 م نوساز رداد ات یا را یا درفت چ شانی |
 ایا برق لایق کا ین خ ر زدن پر عن ډک ماپ نورکک کدی |
 ۱ رو رک هاو لاو هی كاتو لب قاشق نوسآ دا

 ابی دل ag و زوم فن
 | هدننزورف (رهلارونلوا قالطا هشه تادش هل راک زور راهرو زوسیدهنحوا وا وام کد |

۱ ۱ 
 | تالا نمار ةقانلا ضف لاسفبرذهنساسنعم قمردشخوا بوقوصلاهنورب نوجا قوا مارهغم ردنعاصهقان |
 ۱ نیم الراح وفا 'وس هد دخلوا هد نزو روبص (روخهل ۱ ) دتل هککد واسه نغم ینه دبلخ ا دال |

 دونی هکیکشغافوا بویروج نغاشلاو) هد زو کما هتل | ۱

 ىلع



NV 

 رک« رکصند کد کچ اوون هوزپ ناتشتسالا) سیم با را نولواضهأ
RA 1نفس تللد حزهسا نیل ا قةت اذا یضتوتلا زتنتسا لاق اردنا نو اره طن قوز  

 ئراقروق هدننز و بارم مراتفلار هفنا والا لخراذآ لر ری سرت سیو یورو
 كز هزه (رتنالآ اهر ان ن راض ان ها لاقن وند منج اغا رخ نالو ارولج اب ص رولبکو دن

 ‹ردەنشانعم ىغا ەر ةر زو ایز کک ییهنکر و هفعرا یا« ژنافهنلملا فی چ ەنشانەم قغانق ور كما رە ۆ ىش ۳
ag EETلج زز ارتا ل اب زذ هنسانعم قمزاقج  

 نایکچوص# و وغنت ەىشن حزب ارنال بر دهنش ام اقم ر قحن ندنورب یتلوصوهفنا ناق جزا
 غ نايلۇا تعفنح و زیخ هدیدنک الصا هدننزویتنعع لا فنا ءابلالخبدااذالج ااشا لاسقت نت

 ها نوکستلوجو نف كون ملا ) ) هیف رخ ال فرعتض یا تنم ل جر لای + دولانا نوزرت جت ارب اا ۱
 نکا فوکوت وخوا تي زوا دلو جنازو لصالایا رام رکوه لاقب رد هنسانعم این و لصا

 امت لطف ظن ولا میسضالاهچنزنکعسمض ا3ا قافلا بایلا نهار هری لاق رد هت تخم قم روا هنش
 تفت وسترن مه و زدیکلنتالزکكود کرد ەتسا بتم ق ا
 ددوي ورز سرود سو یت متره اش اسا
 ات رارخ رد یاه نوار اش دخ لبا کس ہو ادب رشاھقاساذا ل بالا رج لات قرر ذ ذنسا غم كمرت وکو روس |
 ند هنس انعم قا ماعط ی :زلکهید ةرمقو اهنعماص دا[ ارجن لاقع ندهن س اشنحم كلب اع اج زجر اوا نش دا[

 لجو لما هد رازپم منو تبارغ نایت و هدب زو باک راجا ةر تن ناف[ ات

 نج ره لق یان یار لع تالو قالجالا نم د نول لک بف یا هرات ل باران لک 3 لدلا دن
 HES تاوڈنا هقرس هوذب مدار کرد ون یاتنم ردکعدرد د وج وم هد هودوب یرابوش

 || تباندرزواذحباویآرهذعپ ند ږواداولص هارو مالک یر لکيا لار شن ندنب ونص نم ن دنا کو
 نف اومن نابی نخب ت ن واف مزد اتش جهل ۱ یا لی موب ی و

 | هتنختقاع ندنآو فتا صلوا مزن کاوی تاع ین جام الو کار را
 أ ازولوا زماقهاوصالبطا هکر ولو اد ندا ند ىکا وش یشکا هناتپنااضعب ممد > راو نزول

 ]| نتاع رج نانلوا رک هدشنزو هخ رف (هزجلاو) هدتشنزو ی راکسن ی رابعلاو :هدبنزو یرک
EEE NIRSرک و دهلی كنون ةراجلا) رل اب  || 

 ارکد و زدرکل وذو لو ښو ؛مکشلود كلود هدننازو رباط (و اجلا PAREN همین
 ی , هک واوبق هدننزو ناوکسب نا رخ[ رونشذ هنبف خب رکلودهدننزوهباک راسا ردیف عن ظ

 ارج ىلع وود بالا لشق ووتو ارغوان ك دخ کی سبز تاوبق روت 2قجفرو
 | د ددا عض ومر هدنم نا جت و ناغ طع ئا نا جت لج رل اقا ارو نونو نانو باقا لاج ابن ارز |
 || *دنابوحو ردیدآ مظومربهدنبارت نی رتو رداعنس هلیعفا اس ن ناذیز ن نا زن یدنلوا عفمدنناس ینو کر طه

 || بب لوف لع و دن داروا ناسنارصلا دیجو دیزبیبا یا نهادن ندهالعا ردیف هتشمد هک دم توی ۱
 | الرتهلکن آهک وند هه تخم لوش هدبننزو رهوج رج ونلا) ردعضومرهدننیب طساو هلبا هغ وکو در دتدرخآ نارق

 ەكونيدەئ ەراقش لوس لوش وَ ریل رون روک ال زا دقچهاآ ی رلکدید ناموا
 هکر وید هیهفط فوت وا یسوا نال وا ندبات نخ :دینزو هنر مل) رکحوص اند بوق هاک آی سوهو

 ونید هنشآ جالوب نالوا بنت صهلغاب قاصو دوس دوخ اهل نشعطعو دوو دیلواهلمین شاتاق او قل زاس ||
 هرس الا یز نضزالا قام لاق زو شید هغانوازوذوب هر ول ارج نی رجال یا كراج لر جا هل وق هو |
 :ردندنسانعمت رارختو و ولید هیازهندنرابآ زاب و زونید هننآ فشخ لاو قلع بجر /:نجانلا)ریغصلتللایا ||

 زرده یجالا) هفینصلا ر وش نام هاش لکو هو رعبتهشقانحب رخ وقت ود ماک نه یراشاطج ت دشكنقهود |
 لانیهنمو ودیبرعمیسرافرکنل اردیاناکسای نیک بوقزانردیآ هنگ وشیج هنب رومدیکءدننزو |[

 زا نالوا باوص لوق نع و دیدآ بجار ص وصبر نا یصهدننزو ابار ج ناجا ۱:ا رم لا یار نما قاقثا |
 نایلوا هباصندقن زط هدننزودعقم ما| رد هلیفررند راصن اهدننزوتر اعنا اون اوس) هلا تحت یار دقوا |

 كا جد انتی اه اما سس دماط هلب رسک ك ٠ هز بای ): زود هدضقم



> 
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 لالغوردیمسا دقزهشر بهر هلا رسک نو نردربنآیدرفمرا ردیا عضو یترلایشاو هعتما هرانآ یمسقر آب ۱
 ین یی ءزاضوم جاقرب فورعم هدننام فیر هلبا هترب رایناو رونیدراسبنا ید هدیکرت هکر وضیدهزب نلیغس ||

 | زذندآ قاقوصرب هدنرمشورم نابنالا هکس: زدنداروا یرابنالا ی لع ند ندنیئدح ردیدآ هبرقرب هدننماضق
 ۱ رانا ناتلوارک ذ د ښا یوم ئشان ندنرلمهو را هسک هر دنداروا یرابنالا هپ بودبع ننیسح ند ندمالعا

 [ ول )تبافا رابنالارنا لقب رد هنتنانعم قعاب نان ل :رتسک ن زمه (ناپنالا)ردراشلیا تیسن هم دقرهش مان
 ۱ هزه نعد هزوم4 یا هربنمو هزونم دناصق لای رونید هب هدیصقو وو هلک نالوا زو 42 هد تنزو يبظعم (ةربلاو)

 | كلی فالتاو فارسا یلام هرار نا بلوا یو قح هدتنزو هللعف( ءرذبلا) ردرل هدیصق نالوا یه
 | هلعفتشزو سی ردههناز ضعبل ادنع ردهیلصا ینون كنو هقح رغ یف هردنادا هلام ام نالفرذیب لاق ردهنساسنعم

 ۱ زر اينا كاك تستر روز ك یی هنسر نوک كانو یف كنون شنلا) رولوا خور ندرذب , بولوا

 | لاشرد هنساتعم قو هلباراشید وخاب هلبارامترپ ی ولو ,ه وقو ءاضح هب ذجادالّوالا تاب! نمازن ةیشلازن

 | اانا قولان لاعب زد هنسانعم قلبکچبو زوق هلت دشو روز بانو سارت ال اوا عباضالاب ةعشادا توثلارمن

 هزت لاقی رد هنسانع» قم اسیکیکن کغارزمو نهوو فعض یا زت هيف لاقب رد هنسا نعم نهوو فعضو
 |  نیلروغوا یبهنسنرب و دیشو هیفظلغاذامالکلاتن لاتشیردهتساب ولی وسرازوس )فیلعواغلابیع هنعطاذا حرا

 | ينحف ينلا) فنعتیارنش هژباق لاش ردهنسانعم كيا دیدشبو فنعو هسلخ اداهرنل امب رد هنسا لوط عاق

 ۱ ناتننالا) عاضو دسفاذا تام ان (یسلارتن لاش ردهنساسنعم قلوا هاتو داف هیلکلاب هنیینر

 | بذیصاف هنذسح یارتتن اف هزت لامبارد وا طم ند رتن نالوا هنسانعم ب ذح هدین زو لا لایتفا

 | رد هتسانعم كالا مایهاو مادقا هليا یدنقفص هنچورخ كلو ماعلاب ۰ هدنلاح لزوم ناسا

 !راقلا لاق هيام هيلعاصب رب ملا یت سالا دنعیرک ذلا نم هنیعج رساوه ذتحا ادا داهلوب نملجراا زتنتیبالام

 هک رود هنا روش ه دیننزو هودان (ةرتانلا) هل ویدنع رتنئسب نکی ةنالاقيقەربق ف ب دوی کدجا نا نا ثب ا فو
 | هرو مطفت تاک ادا هراس وق لاقي هل وا | وا رونل هزاب بویلتاج ین رکن دنتنالصهدقدلروق هلغل وابلصك

 ۱ هلک لوقتردیفدا مهو هدننزو هزهابح (عرتانلا) ةا فسفات هنعط هدشن زو هری (ةنلا) اهتیالصل
 | لای د هتسانمقچاصهدنن زو باک (راشتلاو) هلین وکس كن لم یان و یف كنون نانلا) هرهاحیا ةنتانح
 أ مالکان لافیر دلت انعد ققلافوج ییهتنرواقرفعمامزاذا فالو لوالا باسلانما ازاثنوارین * شلارمن
 | قاغا عراشنالا) ةن یعع ؛یشلار:لاقب رد هنساضمقجاصخد وبهدنن زو لیعفت (رتنتلا هتک ا!ذادلولاو
 | و رکا للسفن هک ن دک کهن و زی وص ورتدناف هرفن لایق رد هن انعم قلچاص ندع واط م ندارن + دنښنزو
 | نفت كلذجرفتسا بالا قشننسااذا ىن  وتلارالاش زیوپسلاواونجت قفرقدیطاک قد دنع ایہ قم |

 ۱ قاچا خب وه دنبزو لعفت (یمنسلا) همنا ىف ءالا لخدا اذا لج رار بنتا ل قد ەن انعيكىكچوصەنو و فتا

 ]| ىع .ۇلۇللار ات لاقنا ندهنسانعم قلچاسص ید یب دشن زو لعافت راینتلا» رانتف هن لاق رد هنسا عم
 اةماع 6 ةراسلا) ۱ !هتایخاوضماذا مولا زانت لاق ردلعتسم هنسابنعم .كلباتافوا اج بولوا هتببخ سان و رمنت

 ۱ dhok لوقیلع رونلوا ریبن نجاص کدو تدهش نالېچ اص هلنبتیعف لاو رنلاو) هدننزو
 ةر اتن طلا وائ ش ن الفرن نه تیصضا ام لوقت ردعاندنآرنو رونلوا لکا نوجاییاوپوروشوبد هکن صوص

 ۱ دل ولا ةرشکلایا روشن أرما لاقي ! روشد هز ولاح قوخیدال وا هدننزو روب (وننلا) هنور اش امییاناون ۱

 | هوا زدیااقلا هل طهدن زرط رغروقندننو رهدقد رقسطو ب.ولوا ئچ بسط هکر وتلوا یقالطاهوق لوش و

 | روتنةاشلاقىروبىد:ەناويف نالوا عساو ی رلکلدكنسهمو د ودلاکتهفنا نم رطن تناک ادا روئی هاش لاب
 | قتتيكنلاو) هدبتزو نارا /نارتینلا ودفدا سه هدینانیابضم هلبا ر ون ش اسلا) لیلجالا هعساولایا
 | ةغامد كنو زب: هدنزو ةر (ةښنلا) .نونلوا قالبطاهمدآنا زوآ ول زوسقوچ هی زور نم شنل او) هدښزو
 ۱ یرضوطهننکر دن رو روسنبنب نوا بب رقک او ہنسانعمم وخ رولواریعت نکنه کج اروشدهنگابب رق

 ندیم لر رمز ند رخ لزانم هرانو را راد ن دنص صحت هنالس را هللاناتسنا اونو رود هبهجرفنالواهدنغل ارال اراقب

 را قلقآ هیبش هنب هرانتواب نواب هینیام چون ولو از2 ضتاف ر ی نا ها یک دانم نډکوکی کیالواو

 | فن ستتلا) روند هه رز غساو لوق لع ههرز نالوا مالمو لهسیسیلتهرنو رد راعقاو هدننو ر كنتروصدسا ردراو
 هاو رونیدساطع نم كاسا کهن وتو ی همرقیمطکرونیدهتسهر ہلا كنميف باو دهد زو
 ےک — سس =

 ردصم
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 نالفزهملا قن رد هتسانهمكم دنا یاب طو نما تالطاذا لج زا رهملاش رد هتساتعمكلبابلط یاط هدننزو |

 قااحیارهعمدسا لا زوتند هن السرا ازواو قذاح هدنصوصخ راکش هدننزو یسصستع تسهعلا ا )رهم ذختااذا

 ةلب رسک كم( ةر ا قنخاذآ لج ار هم لاقي رد هسنا عه قوا قذاحوزواهدنن زو لن هفت رها ) سازتفالاب :
 هم کخذند رخ لحم هدننزدو رشا( رملا)ماعطلانلج ئا هرلاینالاس روشد هب ب هربخ فالو ت ولحن دل ر ۱

 |٩ نوعا كلب ییسیتشاحكنس هلوقم ءاودو ةربع مهاتااذا ارم ريع هلایع نالفراملاش رد هنسانعم كمزوتک- |[
 ترهلوقت رد هاشم كقد ین ابی وکوبو دتتقذاذاءاودلاترملوقت رد هنس ابضم قاط
 رد هنش اغ كمر وک هرخذ ندلتحر دو هاب سک كن هنمه (ترامالا) هتشفن هتنفن ادا ف وضلا

 زدهتسانعم كءرای هنتر واهعطقاذاهحناذوارامال اق ردهنس اعم ت كمسکرمطورهرام یعع هل سیعرام|لاسقب

 هيف تصاذا نارفعلاراما ل اقر د هتسانعد قعالصاب وکو دوصهنش هلوقم نارفعزو هباذااذاء یشلاراما لانلقب

 یتعع هلابعل راما لاس رد هنسانعم نرکچ :هربخذ ندرخآ لح یدو ٥ دننزو لاصتفا (رایسالا) هف هفاد عاملا

 ةربلا تلاحیاز ای الف لانش "روند همدا ندیابلج هرخذ ندرالحرخآ اعاد هدشزور اس (د بیلا) مهراما

 هدننزومل اجر ۳ كرام هدتنزو راوز (راسیلا ۱۱۱ زدیجسا یسرفكن ا
 ردهنسانعفقلوا هابتودساف سان نابم هدننزولعافت لعافت ریال روشدون رابلاجهبخذردغجندنآ ید هر اسم

 هتسیننل ىا ولو نلیدب دهد تان زو همان (هزاولا) دسفاذا هنري امت لافیرد هان وب در ءا تازو ھر کھ خن ۱

 لا نولوش وە هرم هت اناهرباعلاقب :ردهتسانعم كروتکه رخ ذ همد ارب هدنن زو هلعافم (هریاما) روشد هثسیدنکو دو ۱

 2 1 هراس نکآ یدلناتث ق زلوا زات ىو فل وَم هتک هک رد حراشلعفاملثملعفف هاکحیا بوی ۱

 کنون نون لس مذ ارجن هتضراع یا هتربامو هراس ساسالا ق نو نان

 || هدننزو روض (وللاز هاه تححاه یا" هران:تر ًنلایشرد هتساتعف كلیا ناسصه هان وکس كن هریهویتف ۱

 ۱ تلف هام المل رد هتان تكلتا ادا ةلبا هزم نعد كلبازومهمنیهلکرب هدننزوربص ناز ردروکذ م هدنسهدامرون |

 هیلع نا ل جار لاق ثدطنا هنمو حراسشلالاق هرمهاذا یادلا تالا نه اربن ف ور ارت لاقت یکكلياادا هلا همه | ۱

 1 ردا یزد لاف یر قوپ نفر ورا شب رق شعم نتیاودفو و رم هل یافت لس ۱

 ٤ ردهتسانعم كلاب دو شف نامل ل بارک ن ان یو مرمر ندرت ی تار |یحاص یه تب |

 ]| ةنقو نوهلدلوا مراتسف فز ردلعتسمهنساتنعم قعاق هلعرس یی هنسنر و هنم لایادا هزاسلب االق رن لاتش ۱

 یاس نیلزوخوآیکرردلاقهلتعرمس یار زم یم ةع سب هعفر یا هنج حرار هناکس تخم یاربن نعط لاش |

 ۰ هدش نو طم (ربنلا) مایا لیلا ئاز لحر لاق ر وشد هیسک ءایطالیلق ریو ردمنسانعم ات ربث هداروب ۱

 || دا دش مر ثلا )رانا تیطخ غف عفرردتلآ ممسا ندربننالوا" هنسازعم توفر ردییطخ هاک طخ هدعماج هکر ردفورعم ۱

 | توصلا لاعیارآ ابن لحتر ل اقىر وتد همدا زاۋا كلب دو منصخ یار اتینلجز لانش نون دهمدآروننتسو حص*هدننزو
 قیعی هدوپعم فرخ هکر وتد هرهزمهو روشدهنس تروا" لروقحنالواهدنزو ه هرشط لغادود هدشنزو هرم( هرمنلا)

 هربتوژ وئند هش نالوا خاموظو كسموت تست هنفارطاو روسد هعراسقو هسلش نالواهدند ورد هک رقم, فلا

 || تععس لوقت نونْید هدا رفو هحص نالوای تان ندع زفو فوخو ردیدآ میلقارب ندنلاعا هدرا هدنس هکلوا شلدنا

 ا ko عفر قا عملا هبنفطلاام لا زود هناا مت نکناهدشسب “دوا دم ب هدنناوخو عرفلامعیصیا ةرمن

 ۱ ترک و مروناذا دال ارنا لاب زد هنسانعف قلواادس شدش هد هذوک هد رو لاغتفا (راتسالا) ضفخنع

 تطل ارنا لاقرڈ هتان ینفچدکسکوو تافختتاذا هدترثنا لاق ردهنساشنفم قمرا قلا ندلع

 ۱ مال لار ملنا لاش هدننزوهفرغ رد هربنیدرممروتید هر هل یربا هذن زو درص(رنلا) قتزااذا
 ۱ : ندا هر رر تام سی زین ون نک ی ازش لحر لاّبرونید هحدآ ریز كب هد ننزو ريباز (سنلا

 اإ دوص رودلا) قبلا یار ااتاكا لوقت ةنسانعم نحرونلاحند دوسردفورعع هکر وبشید هرش هدننزو ریما را
 ۱ یک اسم ریون هک و نا رتن هنک هلن شک نون مزبنلا) هنسانعمتس اروند وگو

 دوخایكنپسغونرب لوق لر رانلق بوشبن زر کی دی روب همد رويه دنرزوا كن هود هکر ونید هکجوب عونرهیش
 دم یر وتصنمو ذلت رنک كؤن رولکرابتوزاسبنا یمجزوشد هرودوت نالوا محلو شحافو ردیدآروناجرب نجرب

 اک روند هزز هزاغفو هر هطوا لوش هلی کف لازمه عرابتالا)ردرونصسرعاشرب قر هلوایم | یربنلا "یطساولا
 ۱:۱ سس ےس چچ
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 ]| نوبق هلی رابه ارو او )روم ا) طقساذا ذی ادلار و رانا لاقي رد هنسانعم قم هلواقبولیکو دی وتناویجو |

 مضومرب هلن مک بجو یت كنببسو كنار سجرسرام نوسلواولوا رکو یربد رک ر ونید هنسیننوب كنکوب
 ۱ كنکب ولکهنوایرب مدآزب هدنن زو لعفت نمل ا )ردشهلفدح او مسا بولوا سا یکیا یکن مرهمارلصالایفردیجسا
 | | بوباش رد مینا مون هلوفهیوتولیق هدندو یهو ای راز علت ندهنساشعمیم روآ هطاواو

 ۱ هادلارپو رّوعلاش وا د هرس وذنع بهذاذارعشلار وع لاقي ردهنسانعدقم هلواق وت كنه اد دوخا قعلاص

 نان رجلا( قان روم هلتسااذا فیسلاراتمالاقب رد هنسانع»قمهریصندنیق یبطکهدننزو لاعتفا (رایتمالا) طقساذآ
 وردندارواین اروملا بوت ایا )۱ نبنا لسی رپ زو یسابع روصنمردبدآ هیرفرب هدنسح او ناتبسزوخ هدیتنزو ۱

 یا دص « دننزورهن (سهلآ)ردیداهرترجر هدندناج ناتسدنه كنم رحم هلبعص كيمو ك اخ تاب روم ناب روخب :

 یل ممل ا امل نع لاق .زدروهم یعجرونلوا اربع :نیباکردجاک نل دنا اونیعد هدنح ورتن نوناخ رد هنساعم

 | لاقت هنسانعه کلر باک لوق ىلع كلا نییعت نیباک نوجا هحوز هدندقع حاکنرولو اردصم رهمو قادصاا
 | یو هلنرسک کن همه ( ناسهمالا) ارهساهاطعاوا ارهس اهللعج اذالوالاوثلا فا بالا نضاره ةأرلارهم
 ۱ ازبد ار مم اهرم ضعیلادنع ارهخاهل لسعحاذا ةأرملارهما لاق رد هنساينعد كمت ها نییعترهم نوا نوتاخ

 | چور نوتاخرب هم دارب هرزواره + نعد زهم یع هریغنماهج وز زرد اراهما هرهماو هتساسنعمارهماهاط ءا
 ۱ اذا ةقاسلارهما لاق رد, هنشاسنعم كعدرد هنر هه نعل كلیاتبس هنس هلق هت رهم یت هودر راهبماو هدک دلبا

 ۱ كن رانتخ حبه تسدخ یدحا رونی ملاک لستلاهنمورونید هنوناخ شرب و یرهم (ةروه له هماهلعچ
 | هدقدلوا لغتاد هفافز بویلبا ج وزب نوت ] اخقجارب مدآرب هکردول یأشنم تالذموب یکنوتاخشارو یرهم هلو

 ۱ اکس هتشیا بوکج یری لالخ نالوا هدنرلقادا كنهرول رم ییوزنامههلکلیا عانتماندیاسد هل یس هبل اطمرهم

 ۱ | دورا برش هدنعح هسک علاب را د تنی يدلب لیست ییشتیوواب ر هک لب _طعا درهم

 نکرخ رب هکر هرزوا قوا یربظن
 اهنا لامار e هدرب ناتسلواناتما لس هلکلبا نانتما لار هم کیدلبااطعاه هرو م نوکر یدلبا

 ۲ داتسا هدلعوراکرهو رونبد هز وتاح هرحنالوا هدا دو اف كیرهم هدننزو هنیفسهرهلآ )یدلوالثم بتربض لوق

 ۱ ةرنهموهلاق روند هک زوبهربجورهامكی و ل لع لکب قذاحرهامیافیملجر لات روسد همدارهامو قذاحو |

 ۱ هرم( :راسهلاو |(راهلاو)هدننزوروهظ نوهلاو) هدننزو رهق (رهملا) هلنایقفرولک هرهم یج دیم ع اسیا
 | باسلا نم ةراهمواراهمو | ny ارم یاو ؛یشلا فو یشلارهم لاقي رد هنسانعم یل واذاتساوقذاح هليغف
 | هرهماک اوژربدید هرکرکه کروند کتک نالوهدنسزو| یک مود هلی كم سهل سهلا) قذحاذآثلاشلا

 | هشدلو كنعسق تآر هسو هنن زو هنعرد هرهمیعجج روند هنی رم كنب زوب رق لسهج وبا رهسو هلاهرونبدیخد
 ]| یعجترونید هنلودیک وا لا كنه :ادژاسو كا لوق ی عرولوا ربع یاط هنکحوبب ی نولوق هنکحوکه کر وتد
 ۱ یس هفئاط ناوسن رونید هغو هر مو روشد هرهم هدندنوم هلباهرولک هرابهمو هی سکوهرولکر اھ مو را ھما

 ۱ ترعردموس نم قر هاژا یسراف هدناهراسقاو کردم جزم ردیسراف و لوق عرار دنا نت زبونلشوخ كز خش ۱

 1 :یناسیلسو نیقعندنعاونا ی وب صحب ردذوخ أم ن دن و یر غتر ھم هناخ هدسانناسلالاجورردبا ل ابعتسا ید
 ۱ زیهم نوتکمالبش هال امعتسا و فرصت قر ر هلو أ یب سعیظفلرهمسپ نیم هنغیدنلوا ذاا ندراب خا ین هلوقم

 )ردنحاصف قمل وار عت مخ هکلب ر ددل وم يرلکدیدمدابا
 ۱ | هذیکو کر دلنیعج هرم هدنازو درص (بهلا

 || ناسناوارتنعت قادرطف هدنراجوا كر هغروبة لوق لع هرالصفم همر دشقوص شعنربک هنیربیرب یک وط سوا
 | دزد تعاشر ردنا دیج لبا هدننزو هرم (هرسه) رونلوا نطیسراف هدانعموب و رونید هراک کد شوپ
 | یراهنوراهمو هدننزویراکسزولکیراهمیعججردب وسنم هتعا جلو رهو د یرلکد ید هترههردرافرایعتم هلکنآ

 || هدشزو ةنیهخب (هرهمو)(رهاه )دود هغارتسق نالوا ییا طه دینزو نیس (نهبلآ )روید هبادغب لرف هترهمو دولک
 ۱ اردندآ یاجردنس دکلوا دنس هلب رمسک تله (نارهسرهن) ردیدآ مور هدننزو روشف (روهم, رومهم زردی رسا لدیر یکیا
 باک (زاهلآ )كلج ا لس دج ىرقملانيبلا ندجاو ردیدآ هب رقر هدنساص ناهفصا هب رک ك ( نارهعا

 یدنلوارکد کرده خم هدننزو هبنع ) ةزهملا )روند هغلهدنورجاغانالب + روک هن رانورب راهو دخت هدننزو

 طە مل نولوش هنمو :رولوا لمعتسم بنا عمر هتم منب قرەلوا Ret ندرهم نالوا هنیمانعمیقادص هرهمو ۱
 لیعفت (رمهعلا) دلتا تراس ندر بسانفو تسار ریل صم هوشنسییحب هوجونم هنأت یا هرهلا ضالااذه
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 | نوه وام زن نیح اهرفتخا ادا جو لاتین نیک  نسغاشا هدکد نود بوک |

 والا تالان ارکع هب رکمو هزکم لاق ودهنتسانعم قمادلآ ها لبح یدارب هلنوکسكفاکو ی كيم یکتا
 راو یکناوت دو ردذتسانعما كلتا قرتصندن د صمم هلا هلیح ییدارب کم هروک هنناسب «دّیاصبكفلّوم دم ۰
 !یزوت نیزک ام اربخ-هلاو نلاختلاف كلذ عو رونلوا ئر لجن لعغفاهدنفخ كنآ هلبا یرصلوا هکر ددوجشرکم |

EET 
 ` || یشارکمو هلهاالا * تلارکلا قیالو لجو رع لاف كلذ یلعو روتشاوای ره حبق لعف هلکنآ آ هکر د مومذم کم

 قوا هوم وا تک از نفخ ا یراردلاب كناتیماو رد هنساشعم هرغهرو نيد هروماح یزمرق نا وا ریبعت
 قاضیضاو اخ ازاد یا نقاتل ةروكم را لاشهنمو ردنراسبع ندقلوا ىلع هو طول هکر وهم
 هتسیدلراخقربهلفوت لراهلراهیک ی وروک یبروسد كنالسراو رفصاذا هب یکم لاقي ردلمتسمهنسانعقلاح

 اتهاقتاذا ارکم دضرارکم ل انت زدهنساتنعم قمزا ونص یالرتو دن تیوصیا دنسالا ارکم شهدا لوقت روید ۱

 رکا قرع لاسقن زولند هتناوبح هرتخذ دوخا هب هلفاق ولکوب مزوا یروقو روشن یدهیسک ندا هلیحو رکم مرک املا
 | شهاب ول ها یشآ هدنښزو یک رکتملاو(روکممآ) رد هغلانخهدننزو روبط روک اون اکملا) تیا لم یا

 یندلبا لکاو ذخا هکرولوا قالطا هتالشرا ل وشو رکلات خودت میا رکتعو زوکم سوت لاسقبرونید هیت
Seشيارفلا ءامدت اتطاهراضاا رو لاق لوا شهاب وب هلن یتا کا نوک  

 نالوا نئاوص نوش اووکس رز هک اوج 3 ] هدننزو لعق وديني ة فغا كيد ؛یروکلار رکاب غعبض

aeهلغلوا بهاذ هتسهدانز راضعت وا یا شل هیت یدناواناسیهداروا که تنردقملوازکد  | 

 یتشخ عج زدن دنفلعب تاود کر ذسا تّوا نزن عوار هدتنزو هر (مرکملا) ردشاباتبث جد ەدلحم یکیافلوم

 .فیطاو بوخ ق رذلوا هحنا قو هجولطو روند هیاعرخهزات شلوا هابتودساف هرکمو ردروکم یفیصمجو ردرکم
 هنخزوقامرخ شمالشب هعلوا بطرو هاتسنطا ةنظبلع)ااهفاسیا اهت رکمنسح ام لا شرونید هردلا نوزومو
 یروق یکیدند هوکم ناتلوآرک هک وند ھند هد او رخ لوش هل شک يه (ةراکملا) لو هی زونه هکرود |

 نالوا ییمروشویدو یلکتربدكی ىس هين (ةروکملا) 1مر کمر < ثناکاذا ةراکع لف لات هلواروسلوا تاوارف |
 مادناو دنوقیرلتا ذوخا روند دهنالوا دهنکهرکدو کارکن یکی لوط قابق یزردلا لوق لع روش د هوت اځ ||

 نیقاسلا ةر دتسلاوا قلا هناوطل ا ىا ة روك ها رها لا روئیدهن الوا نيكركو قصو زاتسنفط یساضعاو
 عنارا بالا نهنارکم ۶ شا رکم لاق رد ةنسا شفم قمزازق هلنبتصف کلا رةغضبلا ةديدشلا قلا ةحدلاوا |

 ازکم رکع نالف لافت ردةتناتتخم قنالفض هدز هر ان تودناراکنحا تاب وح هدشزو لیفت کمار رجااذا |

 لاخزلا زکتفا لاش ارد هسا تدا احل هدنشنزو لاسعتفا (ناکتمالا) توببلا بوذا ریا |

 شه دناربا هد نشنزو نا تفس (نارکم) نرخ اذا نیلا ر کتما لاقت رد هنا نعم لکا ل الج هالرتو بنضتخ اذا |

 كلک بوراو هلتعرمس یکه غلا طیرغوط تفرط یکیا نادنتچج یرع هنسنرپ هلشنزو روج ںوملا)ږدفورعم |
 هنس هکاوا دج مدآرو ضرع ددرتاذآ ارومزوع یشلاراملاتفت یک اول هقبقد كتعاسرالح ردهنساسعم

 ,قفعلاحو یرحاذا مدلارام لا قید ل عتسم هاتم قق آو ادیااذا لح زارام ل اطار د ەنس انعم كل |
 ئرحاذا ءال ارام لاقت ردلنعتسم ةنساتشعم قفا" هتنزوپر وضو ترطضاوحامادا ءاتلارام لاقب ردهنتسانعم

 ی هل وت ناسا قوتسشو دولسهرومو راڌا * شل اراملاق: ردهنسانعم كرد هنوایربو ضرالاهحو یلع |

 وب وى وسما ءوظوملا قد رطلایا ارولاتکلسلوفتنونعغلدلواددرت ر "لع ردلوعفم نعم ر در دص ان هیت زونلوا

 اونی | یرکذو ردشلبا بیوضتیغلوا لترابع نيالا شمل اح راش هنساتعم نیل ىش نوئاوا قالطا همت |
 دز رهش هدم زوعو فتناذا فوصاارام لاس زدهتساتعم قلو كلو 1۳9 |
 راناذا اروم بازبلاراقتلامن زدهنشانهفقلرواض بوژوتقاربط هراوهرومو ردیمسا یلحاس كراارقعفاو + هدنییل اعم |

 ترامالاقب رد هنس اتم قمر واص قارنطهاوهلی و هلاسااذا مدلاز اما لای ردهننبانعم قلی رنک ك ت هرنه(هزامالا ۱
 هغاربطشمزوت بولم رو اص هیاوهو رونیدهراغ نالا 5ره هتوایرهداوه رص کیم مر وملا) روملا) هیراناادا بآ ذا بارلا را |

 أ ةف ىنا مت ىاةراوغ قان لاش زود هب ةا كباح لشو روب عالموناسا هدننزوهراّود (ةراَوْل) روش رونید

 ماسال لخ ادنفان فیفخ ئارام لاق زود هقواریومو لخ اد هماتنحاو ذفایو فیفخ هدننزو زیاد احمل

 (لاتیق الا) قار ءاضتتیا دنا ةأر لاتش روشد نوت اخ قات و قا یک یان س قذب هلا دیدشت (هبراسل)

 افت اف هت نأ راه افرولا ت رخ لوقت نادعواط» هنس انعم نل وب قس وقم یوتو دلوللدناویح هدنیزولاعفنا
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 قلا ید مر اجر TOS وات تم ۱
 ۱ ارابى ندوب نالوا فا تاو روند هرلن وتو هرللیق شاکودو رونید هناویحو ناسا نالواهجزآ یژلباوتو ||
 م ايب کنند تینا اد یلقنرط نوتن یتومزافوتنآلوشو- کز زود هتشلکوج |
 سلم شاکی با هد زور ءازج (ءارملا)هلوا شلع روب بوقراصراب ىت ىك قاچ« مززۈا تفرط || -

 | زاقفا وبلا یتا دما داز كذآ یش دوز هدننزو لیعفت /رععلا) هلکاهزعش ةبهاذلا یا ءازعم دیصان لقب روند |
 اب یا تا عو ادو عرف مارو هداز فو رقتفااذا لح زا عج لاش ردهتسانعم لا ۱

 ره لات زد ساب تهس یل وار ختم یکن ر روزه هی تواذغو ظیغ همتنزو لع( ملا ):ردهنسایشعم |
 ا5 یز وک یک« رخ اکر وند هکر نالا ی زرق هلی کید هره ۱رینافاتظرغ هرغیارمتفههشنو |
 را لا یرنضم تو یهو ةزعسهب لاقي ولواهجلوپ وقت نینوب ةرغم هلمایغا تبا هنر دقعب هوا كل |

 ابضع الاسف قارا هر لا لقب زنند هب شک نالوا شارتزوب بنوکآنئزوکی زوب ندشلنجزاسط هدننزو روکم
 فنی نخوا ي2( ةرغلا) سرش ىا ةرام هب لاسفب روند هشخلوا نیو دب هایم تی (ترادعلا 1
 مو و4 SE بف كنيغو وکم ||

 بندر ۲ ج تاک ی هدام انو روند هننالوا فنعض

 LA ی اسدی نفر ةرفگاب خومصم یارغع بوث لاقب روتید هیمنسن شفای |
 "یک نانسیلوا ی زاهرف طلا لامع كوع (هرفلاو) هلنبتعف مر غلا) هرفلانولک هنول ناکآذاررسب لاسقب |
 ۱ طرفاسل روشید هکر ناتیلو الا اضبولوا قلقنالوب لوقلع روند |
 17 وا دف هوا یسیوقویو یزهوکق یهر | 1

TROP TEETERمما رغما هان ما خر دو  
 کره ناسا ملل ضد اناکادارغع تبللاتقب ولید هوش عراق ناق هیت تلعرب |[

 ب "در :لاقب زدهنطانعم كلنارو مط یدزم رقت دلدل ۋا طلنخم هلناق یدوس هلببب قلع ناوبج

 نسخ رم تقرب اذا هش هما لولتت نده انه قفووهاهلا لع هبا قوا ذکر و رغم یهو
 ی ۳ مر کیو نجوم تو و

 شر مرادی و ۲ نالوا رق یمانرشو رونی هناوبس نالوا یداتعم كالباروم
 ا شاة الاجار م لزا لایت کلم هلبنوکس كنیغو یتنفكيم ملا
 ۰ نو نان (نارغم)ردپ هنا ینهدلاو زدن دریم: یازعش هک ب دسك مان "یدعسلا شواهدننتزوداوعص (مارغم
 ۱ نی شوا نائلوارک د هدسدنزو لیعفت مرا ) ودیدا عض ومر هدننزو ةرخاف (هرغام)دیدآ لجررب
 الا هلکاندلشنا هکر دشع درب رحانانرغم هب هرعاتتش مانس نارق: :ن كلل ادنع ندهب ماك« هتن رد هنشانعم كمل ا! ناتمشینا

 | قازاغا اخ ییاب رد بوزوا هننوی هلکیکد كراوی اب:كمدآرب لبنوکس كفاقو یتحف كود مر ردك د ءارغم
 كمما علااب فضا ذا لوالا بابا ارفس هفتع تب لا د هشیااستمم یی

 ةا زخم لاتتنر دلم قاب هژوالسو ندرت ىو ابهر کرس ئیلا ولزوطو جک دللتاو مظل
 || و تک ره مرا نایاب هاتفا اتن هنهاضم رونی هرهژ رقمو لا ص4
 ]نرو اهرفم نەم هما ةکعسارتما لاقیز دهن قلا هزومالبص بوصا هب هکر نس یخابوزوط یخدوب
 نواهسابقس قلا زمدا مو دیک یلکلاب نی هلدوبنوا اراده + وشلارقها لایقیندهنبلاینعم قلواآ
 تلخ وا ورم یا شف لاب رود هک دونی لب مرتلآ) ههل بها نفاق
 ]| نالوازآ زوصو روا ضءاسرقلا نب یا رفم یش لافب رونی هیچ آ اب دوخان یتشکآ كب هدننزونس ؛رقهلا)
 للف تراصا نار ةنکر لافسرولسنید هی هعمانالوازآ یی وض ثكلذکء ءاسلنالبلقراضاذا رقه یل لانقب رونیدهدوس
 | لزق ىلع رونیدهیوراد یبا فو ره یرلکدیدربصرتمو ردفدا نج دلو یانعم ملبارقهدننزو ضتک (قطا مس
 | یززرمط تكنهدوکه دلینزو ارج (نارقمالا) هنسابنعم مزون ره دوشای ولید هیهنس نی هنوکر بش ریپ
 | هقرعأاذ ارارما لا تما اسب زلو دنا طف یر کر دهنسا به قمه افا بولاعوظ یک و غالقوا
 ۱ بولم نوا دینزو لاعتفا مرا ها دوو لاستروید هنشیپآهدننزورونعن (دوفیلآ |
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 | انالف تلکل و قرص ذب انعم كما توکس بوکید هربعیشاب مدآز و هنیلج قررغاذا لر اررطم|لاتب
 | ایوطق دج واذا,ناکللارطما لانقب رپ هنیساتنحم قل وینا یر وب هی یرب باواتسکنیل/او قربظا یاب / ا

  RESÊ CET ETE rite ۱بوغا تعا یکی روب |

 یضاقانارطذو تهدم دې نچ قی نطو اردا اع ترصج هفیلخر دساتلاساسنخ ,شاباب قاتلوا ۱
 | هلیطف نكتیعو كي (نعلا):ندمدنعقوم نذوم سیو مام قیلباجو یرفمو ظعاو سبسفو قفع افشا |

 ۳ نسلضناذ عنزا نالا مار ههرفظلارعم لا فی رددنسانعم یی عچبولپ رندر قنرط بن یفقوطدتسنی ||

 یداو زوداز تمدارب و. لقاذا شو رلاومشلارعما لا بق رد هنسابشغم قاوازا یتهلوقم یوتو-لبق هچ دوکو ||

۳۳ 

 . | یطااسو یطم موب لا تپ نولید هنو کلوب REE لا باو)م هدشزو نسج (رط

 | لابوتسا قوسیاومو ربط میا روطم ناکمل اسیر وتید هناک» عابر یغب لوطا طم وذ یا ؤط

 | رظبلا) ی.رخا فلكي و فعاس رطع ناک انا طا و طم لاغر وتشاد هروب نالوا رولپ سک ټغر
 . تزرپ الوعت رونیدیرابهدیسراف روند هما تبوانابنو ایت قاروغبهدنزونکم (رطملاو) ا

 ناک سیا تروم هلیسهنبلعافرعسا (رطنلا) طلا نم قوت ق وص ب و وهو ة رطعو رطع یلع
 ۱ لحن زر لات ونید همدا وجو ۳ اسو طبل الا جام یا رطعسم عرزو ناکم لاقي ںوتید هنط هلوقښ نیک

 | 2بى ضوا هرومغلو )یا ی ایدی ناو الو

 | لاقیروخد هری زژابو چا یدین لوعفم ےسإ طم + رطل هباصا بق راصاذآ ر طس2 لجرو یشبلاقیو
ETEهلک قرطل او هتغنو مرق مر طا )دد یدل جار و سرفربهدننزو نطیفتم  | 

 لاقي نوتبج برق داف (ةرطل ا) ةنداع ىإهرطفا ذه لاند ناعم ت دامو بأد هدننزو لق نطل ود
 . نانلوا رهعت یداد هيم نیم (نیطلا) دونإوا|قال طا هلطسو خو ام رله هب لایا نرالا نم پہ

 أ : لاستخا دوخان هلال تسا اونم می بتزو .هحنرق a ةرطلا )نوش دا هنس لبن ناقراپص عي هیس ملر

 |ناطم» چا لاس اللوا اولا ةمزال یا ةرطم ةأرما لاقي ونيدرهن ون اخ ناديا ندبا تیام
 .ماطقو ,قدهدبیزو پارغوب لوق ىلع ر ددا یفاوزب هدنب وقنفناطا هنزو ماطق (راطمو)هدنسنزو ار
 ۱ دز نبش س( طلل) ربعقاو نازک هو نوم ذوخ ایزدیدآ عضومرب صوص سون نواز

 ابن ةرازف نر رطماریز ردقلوا هبرطم ِنالوا باوض دواب ردیدا هب قر هدنسنیجاون یس هبصق یی
 ریدیادآ كغاطرت هدنیزو هبا بم (هراطل اوذ)ندیدآ هنر ۳۹ نره رها >رصنی/هرهاق (هب (هیرطمو)ندیس هدرکبا ایا ۱

 ویو هدورصب هداشزو داما (هراضطعم)ندبقآ یسهقانلرعاش ماندغبان هدننزو هدنتزو همای مراط اوفا
 | هعنساو یا یا هراطمو رایطمزربا لامب زونلوا قالطا هی وقلوب یرغ اه (هراظلاو>هدشنززو بچم

 ین كچ (یریلهل) طبس یا رم ملات وند هلوع خاتسکو :طلسریفزیمدتنزو ربط در
 فی رقرب هاقداش نورا رداع صوصخ هنا رعا ناب هد اکنه ءاقسنسا هدتنزو یھب هایدیدشن تلاطو
 ما چ عإلا مالسوباتایاوو نوط )د یطلغ یسلیآ تمد هدابرطن هاکلیا و نور طانیرهوخبردیدآ
 چدن ەچ البرنس كچ هدنیزونارظق (نارظم) ردیمهاتاذیکیا ندنیغپات هدننزو ریبن( رن ظم) ردییقل یشعشلا

 نا هکب ا هدارا طن تلم هک هوا مولکمردلکب ضحت ییزعوبو نونلوا قالظا متی نزیک ك نس ها یرابجن

 سس ےک س
 م ا سم

 لقاذ اھو شب واهلا لقب ا لوا هچزآ یوم دایی ب1

 هدنمنمدوکو ۵ ةا ملاک آر اف لب و 9 تن ناتو تین ةيدووفتک |

 رو شب زارر ندا قفا اراها لج رل شوپ لو رک لون و هوا
 قلع نالؤار اللغو هرو هذ ب قراصاذارةم رعب لا نی روتی دا ةتشلکو م یرانوت ندناویچ یبخ ام تابعیت |
 عب ولتراعمو رونید بش نالولرونقوط بوک د قوچ هر ربثخا لیلق لیخت یاررعم لچر ايلات رونی نکا |
 یخدووهلپ مسکن ریه (راعمالا) ةبماکشو ءوسیا ةراعم هبف یانعزرعم قلخ لاقیرونید هي وخ تشرق ۆئ

 قلوارق هلعفالو | ئزنا تاسنهدربو-,هدازیفو رتا اذا لجززارعءا لاق زد هنسانغم قوا اون وریغف توی |
 اس زلام تامدآربو اینا لقوا ابن امف نکی ملاذا ضرالا وفا لاقبرد نسا نعم قلو ا هجا دوتا |

 سو فرخ یک شاب لک توپالتوا همش یارب یشازمو هلام هتل نلفرما لات زو دنس اسهال دوکوز 1



 ۱ ۱۳۳۵ دنز می ەن هنری غانم وبشاوتیهتردنرهاف ربا كنج رپ تولوا ما تتلو اس ۱
 ۱ [یراصمهدنعخ كن 11 رونی دیرصمهدنتبسنو هلی ناشعادالبلا نمدلب رولو !فینصتمو لو زمهعه اکو هأب راتعا

 | قالطا هم سلطب با هفروک هلیس هی هبنشت (نارمصل) :یراصمو راصم راج لاقت زونلوا فذح يابهعه اکو رونید

 نسص#ب ولاعب ,نونیدهبهننسن شهاب وب هلبا ی ش هد شنزو رظن نصب )رد دیر یصموذدیزب نونلوا |

 جو ها تایمز ژاکل ارصتو بهم ینجتنمانهس اصن روت ده نرخ هانزورم نصل ا) زنم اغ ویصميا ۱
 عونر لب كم افلا نآرصم) رایدلبراتعاو ذخا ندنروریصینوبرلضهب هکر دحراش ںولک ناص م یجب |
 ندهتسانعمدو دخ زدرعجنلرمصمهدننزو ل اوا مروصللا روصملا) ردیدآ غضومر هدننزو هنیفس( هربضلا)ردیعاامرخزک |

 ۱ 1۱ :CIRE (سصقلا) اِ د o E رادلائ 8
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 | ىکا RSENS نیا رات لابشب روتید هثبش هدننکا و افلا
 ۱ ولتط راطصمهدبمو ر نک قدلیا زکدیند هدنسهذام یظشی و فلومهتتسانبمضناح ءاح رجب نوندهلارش

 ۱ قهراغا بوینک دوس هدننزودوعق(روضلاوا هلنبتعتفو لوکس كهچ دا ضو یف کیه مرضا رونیدهیهربش
 | ثیفیکو ب كلكن ولو هدن بمان لات و دبل ادن تلکس که غال اواد رغوي بوب وا نوتات لاح وپ ود ةن كم |

 | لّوالابا بلا نه ارونض مو ارض مو ارض دمو رمضم و دیننلاوا نیل رقم لا نولوا ضر اعةد هذي و هرچن
 | بولوایشک (سضاملاو) هدشنزوفتک (رضلاو)ه دننزو ريما (ریضلا) ضییاوضحناذا ساب اومبازاو
 اضعب و هنل وا بیت رتوحط لب رضمنیلهکر ون دهیابر روح لوش هدننز و هنیفس (هرض)ا) مضاا) رونیدهدوسنالوا یه کشک

 هك نزا رف ز2ز وند ید عنق Ti ناليسنڏزضم نل هلي كيم (ةزاَضلا) رولبتافینددوسهژاناک 1

 | هنکبا صاف بل ید وانا بءدنسهد دام رج هک راربدیچد اراض اک ردم ردن تن هلق ر هکر د رازتنا

 ۱ یکی سلییق مت هدننزو لعفت سضَملا)یدنل وا هیستنوصغبدلوا ضابیزکبد وخ اب نوصبدل وا صن رج

 نکس] بضغت اهل الفرق لاترد شابا طخ یس هح بضفت ح راش رد هنسانعم كليا بصعت |
 ۱ یدارب هدننزولیعفت ممضعلا) ردهنسانعمللتبسا هنس هلبق نم رضع و زدعالم ید بضغتهر وک هما

 با كاله و كتف شطم ىلا هتنسنیا ضعف هنرضم لوقت رد هنسانعم كما تتسد هنس هل ق روس

 ۳ كيم/سضلا )رداسنخ قل هکر دیبا ن وناخر لمص كات ساغ ) اهکلهایا اهرم لابش رد هنتس انعد

 | ارم ابضخو ارمضم ارضخ همد بهذ لا قب رد هن تاننعم لطاب و رده هدشنزوفت ک( یضلاو) هلبرتسک
 | ارضخو ارضمارضخ ۰ ذخلوقتررونلوا لامجتسا«رنلحم "ی رطوهزان قرلواعابتاو رد باد اره

 ۱ وشف هروشب هلنشح#/ر طلا) ردیدآ هریلب,ربهدنلابحت سیف ه دن زو هح رفا( ه رضم) ات رظآ اضع یا ارضم

 ردن داع | سماکعن رطمو لالهن رطمو ییللارطمر دندیماسا رطم و رد ناطما عج هتسانعم نالا ۽ ام

 رطس(رطملا ) زدراث د نوو ن زط ونام مط نیر طم و نوع ن یطدو لس یبا نیر طمو یوانطلارطمو
 مهتباصا یا لوالاتانلا نمارطم ءاعسلا مت رطم لاقت راد هنشاشغم قم ازغ وا هرومعب ر دراج هلنتفف و هدننزو

 رګ وارخدنم رطمام و هنسانعم را نیاصا لر کرک ن الف ی طعم هاغلو | لپ عتب هد تعدم رخ" تاموب و رطلاب

 اروطملجلاارطم لاق رد هنس ا تعم كمك هدشنزو زوهظ (زوطلا ) هتسانفم ربخ هن هباسصا اه راډ
 رطمو ع رسا اذا اروطفو ارطمسرفلارطم لاقت رد هننساتعم كم با تعرنس رو طمو رطمو بهذاذا ض رالا یف |

 ردەنسانعم كىم ب لو زنهلتع رس نداوه یف شوق واه" اغا ذاة یقلارطم لاقي د وشنان قمرتلاوط ی هبازق
 لوقتر ووا لابعتسا هل بهنسانعكاف رتوک ب ولآ ی هنس رواہ وش اتع سا اذارطلا ت رطم لاق ىكر ۇب
 س زوق ول ھذاذا لج زآ زظ لقب ردهنتنانعم تکی سدو هادشزولمفت مرطقلا) هذا تا هب لطم نمی رد آل
 یرلئآ شالو اه وهف تغرسااذاربطلا ث رطع لاسقب زد هتیسانعم كلبا لو ژن هلتع مس هزي ىك رۆ غبى مف
 اى يخ ن ا اذا لببنطا تیبط# لایق رد یلمعتتیم هنینباسنعد ككل هدا یس نازی

 | ضّرعناذا لج رلارطت لاقبرد هنسسانعمقرقج هرومغب نوچ ا كلنءرمس لوق بس < قات وطەرومغبو اض ەد
 ءا دعیار اطم شف اش نون دهنآ رک ردذوخ ام ندنسانعف تعرمس هدننزور "اطر اصلا ) هدرلهلزر وارطال

 | لافیردص و هاذع راطمایکینبدلوا صو صختم یخ ر طم رد هذسانعمقمز یخ اهر پسک ڭ ناف ره (راطما ۱
 | زد لتس هنسانعم كلرتیس هم كمدرب ونارذنلا نظم نظم ءاسفارطم لعاب :رطماو یلاعتهلوفهنمو هللا مهرطما ||

 © تست
INسم یوم <  
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 س
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eو ی  
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 7 ئاز ید لاا خنق ناو یا وين نوکه وا اس ردن وخ نمد اس نازو و
 اود دنسانج قمه ازوت اغا دوب هدننزول عفت ( ىش غل1 )نولوا كامدیدرواصبوروچوا هفرطزهیکق اوت |
 عامي ظذناذا لج زلار شم لاقب رد هنساتعم تا !دنبلاقاوطاشت هعابچو ریش یفپ اواو لاتقا

 | ادد هنسانعم كد هلو نکی دآربو هق رفقا :یشلارمشم لاق ود ةن انعم كليا مب يەن ||
 | یععرجش مش لاهسس جن نوت اا یم اسکی هدیه ناتسالا)ءاتک انا الطرش لا ۱
 | قمراسف لوو و دع) اف طتسنا اذا لجرژارمشمآ لاقد هنسسابنعم كعرکسیدازوا نو ذوا یک رکورعشم
 | ازناینتخلزخا اذا ضرالا تیزیشما لا رد هتسا تی كلبا جارخا تابنریو عادی قعینمالاغ یو

 ۱ هدنلاج رهان NY ارو: رمان یک را رسا ایلش ملارد هتما ی قفل نوت 1 د و هدننز فق :

 | كلير اقارب و« ىغا هيلع یار اذا للجار اا نش لاقي قد تماس : عا
 باشلا وبل آنا موف انش لاه تبرد ماتم كهك ساناو ةر یسننک انا قرولارنش لانش وغلا هو
 كليا ارتشا تونیک اش عا بسکناذآ هلهالرشعلاسقب راد هنساننعم لپا اکو که بزا هب زآ هلفلکن و خرو ۱

 . ند هنساینعد كايا را لان :زو زشح نشد یسک یا دیک یاهرمشه بھلی رشا 1نا هه ال [مشع لاقي رد هنساشعم

 : لخر لا روند همذآ ؤل هرې چنل رق هل شکم نیشلازهرهظا اذالوالابابلا نم ارتشم دلش ارش لاش

 ودر هکر د دنسانم درکه لی کف كوم قراشآا) رد طب رب ندنسهایبف حذم [ستلاونب )ةر ادب دش یا رشم
 هدنس ه داروش هدعت هر اهغورنره ۵ عمت یهردو هلا زذ قەدرکا دشا فلوق چوم ردنراسبعندالرتشلکا ۱

 ۱ هما هدام هرد که توذتمالنا تاب :زافرف الصاو :تو ذب ایسفت یا هدزکهذنس « دامرمشعوشاو هل هربدن هاشم

 | کر ذراشلپا نان : ها تاتیبوالرتغودر قر لوا e نخاند هراشا ییهراشم هد ةر انتاهعاو یدنلوا حاصقا
  هلغاوا شوق بوناق هب وص یک کر کی ابن هک وتیف هطزا لوش (ترشانلا) ردب رلکد لبرج ت هخک ر

 طلا نب چى ۇت وسلا 1فا فلل توانات“ هد ضاذ ةرشام نصرا لغو را ریهاوتکو ج یک ۱
 ۱ | ندان ىغان س یزو

 | طخ ةبابسلاو مام الابوا ثالتشلا عن اضافی اذا الا ثاسبلا درست تو تا زا
 چ نجا اذا لونها ءاسآ لع هراز صد لاقار دلت عتسم هساتنعم قف رفح هحججراخی رھ یکلکر رکو كنم تاو

 قلازآ هنسنرو اهرم« نعمةفاسنلارضعلاقن زدفدارمهدل وا یانعم هلن ارم هدننزو لععفت (سصملا) هنرح

 شل اربط لاقی ری هنسا تعم كابا ین نیهنسئربو لقاذا هژاطعرمصعو ۍشلار ضمت لاقب ناد تا
 لامعرد نم اىن قعاصیدوس دقت نالق هد هو اوف قاذا موقلاسصع لا رد هنساسنعمقلعاطو عتشناذآ |

| 

Ts 

 ناضتالا) کن یک دیعو او بص کز دهنسانع«قلو از مو اهعرض ف نللاءاقتبلحاذاهقاتنلارصع
 مدو كنه (راضعالا) اهر ص عع ةقاسنلارصتمال اب رذفدا ی هلو ایاتنعم ارضع هدنن ز ولاسعتفا

 كلبنا یکی. هیلکراتسما رده وا ماغداو باقه یغءات هژزوا سایفرضرد هدننزو لاعتفا خدو هک هلی رسسک هد: دشد

 هدننزورونض وصل او)تصاساا )عطفتیاعسعاذال !غلارلطم |لاسقب رد هنسانغم كلو هراببولیغاط + هلتف هلتف

eesلوضمو رصامهاشو دقان لات روند هنس هلومم نوتفو دقاننالورولیغاص میگن دنفیدقچا  . 

 لئاخو جامده یکیارنصامو رولکژ اصمو هلب سسک ت كيمرولکراصم یعجكلروصمو نیلا جو رخ
 هللقاذ اولا رصم لاقارد هت اتهم یخاازآ هدنزولعفت نصقلا) نجاح یار مصامام لاعب روند هش 0

 ساسالا قلاقوالبلف الیلقامعطقاذا هتبطع ردع لاقت رد هنسانعت كمر و هحزا هچزآ لز لک نلازانوفیتمو

 كيج (ةراصلا 41 )رمصم ةولعجل ئاز صنف تاك ااو مطم لقب رد هنساضعم كابارهشیربربو الیلق الیلق هاطعا
 ةراصل!یف نمرفلا ضکر لاق هلوا:روناوا حارسا یزمهیکلکرکوب هلکمردترکسنآ هدن ۲ روتید هل وش هلی
 رونید فش نالوا لصافو رحنا هدنتدنفتسن ینایخدوب هر سکه (رصلا) لینطاهیقرهص#یذلا عصولایا

 ندنیباطقو نیهش هکر د ساب نع هژوکو هننناتعم ءاعو روند ناو نوتید هوونلیو احب نالوا هدننبب : ضرا یکیاو
 هک دیم كفو ر هغر هشرصنو رولید هروفاحیرمرق نانو ارت یاو رونلوارببعت قاس و تیالو هکر دنزابع |

 ن ماجن نصمیعب خون نب رمضمنالواسینابدوخ ابر دشملوادیم م نوین نو رمصمت رد انكم هللاا دلتا
 كنس ةا عاق کر داملا ماحت نا رنص نب مصدیرتهشا کرد حزاش رداسعنم هلیمسا مالسلا هیلع حوت
 | حة بار یراک ددر صم یکساالاعت هکر ديما كره شرتصم ا ۳۳۳۹ ر ردب ننک مان حبق دیر قدنل وا تسد

 نست تست چ

— 

 سک یک تک رخ ھم



 فوم نوا جایز نان ازز ةزو مرو وار زورا یاب لرد کت 77 1
 نزا حو ییلکلازا (رع ردندیامسا هدتننازو دا اش( آل اور دع ضو مر هلیقف تزدریه (رآرمالاتاذ )ردن دار
 | یشرطذاسعم نا رار مو قاشلار شب نب را رهو لحل اهدالتبنیارا نو یبا دغش نارارتو نیتعخللا دید

 | ندیا عارتخاو عضوادنبا نی رغ طبخ هلم كی هرن زما رف ننن دیناشهدننزوظبالع (رحازم)ندررعاتش |
 لطاتنلا یا زمارلابیتا لانسقی رد هننتسانخف هدوهسب و للفان رخ ازمو یدناوا لیضفت هدنشدامذابا رذهتنک | ۱

 هلاشخا نود نالوا «دنددص قچجاق هوا شکر یدک وتبدا همدآلوش هلیش هی لعاف سا نداره ملا
 هرب یکی زاغ قرا نوا ,كمرتوک بول روش نیسیدنک هرکصندکد لیا طابض یکی رکو ذخا ندتخوق |

 | نچ ییهتسنو هدسنزو لیغفت (ربزغلا "یدنلوازکذ را نما نالوا یردصم هکه سن هلواروقیلا نیدود بوقیض 1
 | كسشودزد ود توا یضب یک كشود هت زوار ر قەرز ھ ةلعجاذا۶ىشلار ر لاقى رد هنس انعم كم با یو | |

 إ | مادو هشبمهو لصشردلعاف ما ندزاز سا( خصل *تسلا) نطرالا :هخویع هاحداذا هرم لات ندونساتشمآ ۱

 | لاعنهلوفو لطاپ بهاذوا یوف رکعیا سر حس [لاعت داوق هنمو زد هتسانسنعم کو اقوفورذهتساشتعم |

 | ۍذللاغبرالا موب وهوا هلرنعسو هبرما ابیف ضام ذفانوا ما ملا مادواهتسوحنییوقیا رسه سک موب ف |
 | ماسال ةموضلا ف یوقیا ةیناللا ملقب مسا يعد وه لات و یمهبنشراچلومص كيآ حب رمشلا زۇلال |
 | لالمو زوبف هتسیدنکو رغ اسصوا ندقمسارغواو ندکعشرود الشصا درا دباب ؤ ئوق كز «دننوصح ییغب سارا |

 | كما یکرروص هج ورح نوچ كلب نسېنشاچ كنهنتستوب هلئوکس کندن یازو یف كيم نرلا) زلوا شراع ۳ ۱

 | كلكن مشا لقمر ورونو ةمدآ فی رظرمو قوذلل اتحاذا لوالابابلا نم ارم هرز لاشرد هنساتعم |[ .
 | قدردلوط بک کرک بوبم ۇق یر یرکوبو شولالصا تاب رقو صرفلا نودوهو ارز هرزه لاق رد هتسانتفم || ٠

 هظاغاذا لعبرلارتم لاقن ر دهنسانعم كلبا توا دعو ظرف ةيسكر و اتعااهیف عدیلاذا طب نقل ارم لاس رذهنساتع |

 | همذآ تابّوط یخ دوبهدننزو زصا بنا ) الیلقهنم برتشاذا نیل نمرزم لاقب زد هنس انعم نیا هجر نیهتنفرب و |
 ۱ وفود نات یک تتامش هدنطاننصو روما تولوا بلقل ادندشولک وب و فی رظیارب زو رزم لجر لا شود | .

 | هم اوذوغواهلب سکه (ررلا) ذات یلقلا دن ذآشنئ اونم لحر لاعبردززاما یعججرونب .دهمدآراذکراکو ۱

 اږ زما رم ازرغ ل اقب رونوا جت ن وصهب زآوهزوب کر وثیدهزیلنلومضم ندی دغې زتو ند هې رو ندی رادود وڈ || |
 هنر را لادا یاد رخ لاقیردهنسانحم لسا او لصاررمورعشلاوهنذلاذیش قجالالبرایا |

 ۴ هوتموارب زمراضاذ| ااا تانلا نهرازم لحت رلارزم لا یدنلوار ۲2۵6و غدنهانف -قلوار همدا از هدنزو | :

 | نیکی رک ۇب دوق زب یرکو بو وب كنه رق دوب هدننزو لبمفت (ری رج مکس اذا رفلاززملاتیودهتسان |
 وه رزم هه و ۱

1 

 ۱ eS 1 ندا یورو یا نورق دا ةىدزاملات یر هر

 ۱ هلساذالّوالا با تبلا نم ارسم ی ثلا شق لاغب رد هن اته نراقب توربص ند هتنن قج هراطرب هنر
 | لانلاتشملاقپ رد هنماسنعمقةرقشق هنر یر لوق لم كلبا تفاعسو' غنی قرن قیضنف هج +رفحساو
 | کر واكب هنلق لوض هیبش هنخازباخرخت هلبنوکس كهف نیش عف كجم ( ةرعشملا) مهار غاوا سو تند ا
 قطبی ومزوک 6 و نونلواربعتقازوت هدیکژرذیارونهظءوواحاغک اسو هوراخاغاهشیم لوس الفا
 | پول هتل شزونهو ردیدآ شوقر و ةوسکی اةرمشع هلتتهالیزشآ لاف رونی هباونکد سانت رش هوا شهلا تیشهبوشکب و نول هنلر زنه کروند هنیراقوبچ جانا لشب و هزات لوش لوق لع رهبان وک هت اح اا
 | نونید هغلوق نوزومو فبطلو نعننالبقاهتفرو یاةرهشلا ةه تدب لاش ر نوکیا نغآراب منع القا عف
 ءاتمعالاة زەم رم لا نولوآ فصو هنواخ زانو ۇۇل وطرق ذناو ةنننح فبل یا ةر مشع ةر ند الاغ
 اتجوخاذا الا باسبلا نم اربشم ةراجشلا رشم لاق رد هنشاتمت قفل اوت جافا هلپتعف (رسشت1) نارا |
 وی روس کما ند مچ جور ا

 وو



 شم
AN 

 | هلنلو ارولبا فیطلونوکباب نوک اد یک یدبل ارارا ی نیس داد مدغلسردنحبالوا ی ناتلوا ریعت یشز خاک |

 ۱ .ددیونم هتک : وکو دقاق ولردرپ كلذکۍ رمو يدنلوا قاللیاهنس هلوقمقخاجو .هطالصو شرت اتلطم |
 ۱ یاود :ابطالایب یه هد هیبط تادرفمو رار دیا تیتر هلبازب وب و زوطو باذشو هک سل رد اه ۱ هدیسناف |

 | یوایادغباب هبرآ نعنصرولوا هاسهد هراشرتضعپ وردیسهیامكناود فورغمربعدردموسم هرزو|قلوا فورعم |
 ظغهچ هد هی هج: وروق بولو | نفعتم هدفرظرب هزکصن دق دلرابص هنقرو ریجن | بونلو اریجن مسزوط هل هاوس یتا ا

Eو كن هدد شم یارو یعض كيم(نیبرلاو) هل یتفو یرسک تانارو یف كسیصو كن هرمه  [ 
 | يدش وا لبزت هنلازام لقاع یکن یجلب یرتسک كار ولعت هنسانعم مظعرماو ههب رکو رش هل رز دیقف
 ۰ اراد مظعلارمالاو شا یا نويل او نير مالاوا نیزمالا هئم تیقل لاوفت روتتلوا هډازا هیننت هدر وص فو
 || دکب یر ندنغارپ یعسق هود ردندنمضاو لضفا كن بشعر دپ متارو لتر ارم عونر هلنییضكوم |
 .هلغلوا لمروشتوید یرلقادودارب ,زیدیاراریدرارملالکآهنب "دج كسبعلا ءزهآ نوچگتآرولپ ز رو بولیکج یرقادود 9

 .ردندنعون کیت هود ردکل نیکی روشنب هدرانهب رخ ارو نمرضشو یدیا دروط قچآ یراشیدیکر دیاد |
 ار نارلاود] رولوقضالم هرب و لام هداوسو هش هنفرو ردنکچ رو زار در درد راضعب وږی یراضخب سم |

 ۱ چ ا هزارلا) ردیداا هلالی برص كچ هديا ٌطوبه.هب هیبیدح ( نارمل اهب هب :)ردندآ كضراوب هيم كبحتاذک | ۱

 ۱ بادعام,ندهود هلنشوف هود زو نيد هرهز هدیسرافو دوا ,هدیکرترد هننسنر قند اپ ۵ کو هدقوج .هدستنزو | ۱

 7 لاو و ماعللالا حوریذ لکل دکل فال دنهیهو ةرارم ماصنلاف پل لات رولوا هدنابناو «دناناوبخ |
 رولت [پونلتربا هل غل وا.هدنجما یادغب هکر درلکج هنادهایس ناشنلواریبعت قوم ورق هدتنزوا ءاريج (ماریرلا ۱

 .ر ولوا رود ص م یک هو وبا زین ارفض کردیا جام رر ن دن دب تجرم لبیک كسم ( ةر
 |: یلع تبلغ یا ةرموا مارا ل وهلا ءال هب تررم لوقت نسیم لا هبل ارفص ةا |

 مضونلتجیلامپ روسلکرارماو هدا ښزو عز ونلکررم ییجیژ وند هتد شو توق كفلخ هو
 هبالا یوتساف *مموذ لان هلوقیناکرد هلتمج ول قالطا زمود مبنیران یضح نیما لیربپچ دیدن یوف یا |
 1 هل افیردهنسانعم تّوقو روزو ردهنسانعم تناتعو ماکحاو تلاصاو ریلمتس»هنسانعم شوهو لقع هر مو

 هی( فر مل ا) هنسانعملبحا هقاط روید هنلافنقو " هیلکبیا شلکو و ءوفانکو ماکح او هلاصا ذك لقغىا

 || یا نالوا نوزواو هجنا لوق ی روب د هببا شاکوب کت تیاغبو روند هنلاقنقو هناك مبا شلکوب دوز
 ۱ ةزبرم لاير دنس انعم تغ رع یبفن ە رغ ىا ەر زهودوه لامي ردلیعتسم هنسانغم سل ,تیزعو ووڪنزد

 ا كرو دو نید هضرا قالبجرپ رم هدندنمراضم ریهنسانیم نسانعمتعنج ووز ساھ( ملا ) هي نیا ةقرایم
 ۱ ا لاقپ روند هيه ر س لوط هدننزو هرم ( ةرورملا )ونید هبیا :لزانو فيطارب زمو دولکر ارم یت
 ۍک ظملعاوبو دولوا ل هډزانا نولو ثیرف هک وت روتر اقسرغب نددوک هلرتف كومو كهرب رم )لآ) رویا
 هد هقابسبم هلجر رب هپهکم .هنیختف كم (مننطپ رد خضور هدنچ هلیخخف جم( هبونشن دوا

 ږد هشام قعکږا بونا هتوایرب مدشنزو لنت يمزفلا) ردفراعت هلکخید نار ظلام الا هک فی
 "نیهاادا هبرابطا مینچرمرم : لای ردهنیانقم كنەرتد ږردزاد ندکلکزازو من هدوکو راماذا لحالات لاق

 ناوسنو روند .دشاطنیتچ نالوا رییعنرفرم, خب هدزانیسل 4 هکر دیجسا .ماطر هدبنزو نعرع ی! یوجرتو

 ۱ لا رویلوا قالطا هکر كب هلباررقف هل هیت | هندن اتا ینا رمالا)رونید ریسک وکی ندراوبک یښوصچ ات

 تفارخو ټ ټ دحنالواهیلدرخر دو نوای الطالدرخ" هباورادیبآ یزرلکدب دص و: مر ھل او رق|یا نا ر

 یراکدیدناش وب هلبجاغآ جزم مبل دج هلن هو هلی كيج اینتر لا1 ر دشمال ننام ترام
 | رد قجالوا یاغآق برق قاب ویو ردیدآ رخسزودو:نو زوا عونرب هدننزوانیمهع (نارمل )رونلوا قالا هاب
 دو رعد هر یرتنم هرزوآ قيد هظوغ (نآ رلآ ةبهغ) دوتیا :هنیراقاورمیتراق-نا نیمو

 هبش زو مر یمورتدردرد ردرد یک دولیو رونی هرات-نایلوا یه الا نووارادیآتباخب هدننرو ران مور ایل او)

 قوج مدننزو هردنج (ةرهرلا) روید هیدن پن زانو ی راد د وب دننزو طبالع (رمارطا) یک بو ناموا
 بو رویلاص هرزوازر یی وبصو بضغاذأ لچ رار مر لا قید هننسا نعغ قل راد ولو اردطم هیر فو رونا دهر ومغپ
 ةرومراو) هدننزو :ازج(م ءاربرلاوزهرورابلا ۱ ۱ضرالا هجو لع رع ةلعجادا رام ارم رم لام لامن ۶ ںدا ہنسا نعم قققآ

 ندب لس ارم و ا دود هوښ هزان hin و هد (زامیلاوا هدننزو هروفصع

es 

 هه



 ا
 ا تر فعل اقی لد هنسانعمی وا هایت یدسافیپسما وقم زوج و هدفمو قل ؤا نیک هطزو ی ین دون هدد نزول ھت ۱

 | یهلعف تولوا تنم كنار هال دفنکیس رم از فهلعفهدترابعترم اذدتلعف کر دحر اش |

۱:۹ 
 سس سم سعی

 . | كس هر هراب داوشو فتا سانلار نمت :لاللقبرد هتشانعف قل واهدنک ار و تشخو تدننفاذا ةزوجلاو هدجلا

 ۲ داش یتاقواراکا :ددنزو ر چا یذمالا)یدناوارک هدنسدامرذش رنعرذش )عطقتاذا نالا ی لاق رد ەنىفاتەم | ۱
 | هی طساو هدبسنزو باس نآذلا ءاسلا تيب ىلا فالتخالاریشکیا رذما وه لات رنده نان

 7 قارغتفهفّرفیار نن ئار ذه لاقت ردهنسانعم قم بط هد تزول يغفل 2 راذقلا) وی هاب ریهدتنا هور تنشر

 | هدننزو را رعشقا هلفاق (رارقذمالا۱ مو یاران را لاني رو روع که نتف یو )مد تناکرادلا)

 قعتراف هباوص لوق عردهنسانعم قلریآهفرطرب یب وضو دف زط دوم هلکاسک دون شقیابولن وقیکدرغوب
 [ افااا ا طاتخاوا يعاب ءاسلاو هیحات نفللاراتضاذاتث اا: لبلادنا لاترد ةتساخعش

 نالوا تسننلا طولخح نقذمو هلوارول زود هدقدنقلاح هدقنا نکآتونلهح زا ییکش اسکن وتش هدوش لّوش
 رفت ان گور مو حه دن زو شفق رج ) تنش طول یا ەزت لجر لا روناوا قالطاهبک
 ا وهن اس تانک نوک هد: نواز وه ورا اوز ها دیدن كنارو یخ كب( ا)رغفاذا امل ارق دنن لاتو

 ۍمارغواهدقدنل هلص ها ییعو هل اب و هلبا هر لۇ عفو بهذوزاجاذا ل والا بالا نمور تلا رم لخرا فلاش
 هب تر رافال تلج اهاشفتالق لات هلوقو هیلعزاتنا داهیلعو هب وةر لاعب :رونلوا :اتختسا هتساتعم

 ۱ هو روند هنناص لوق طع هن تفاستعم ةا رود هلس روعدو هنسانغم لخروشد هنئاّرعو هز نرجسا یا

 | فاذا زيمر ب م لاش ندهنناتنعم قاقب توک تنا ههنا و زک دیس رد دتسانعه كليا اغار مىق هدذآر

 | نوذوا دزو درو رم ع لج ززا زسا لاق زد هنا تنعم كنك بوشوابص ینسدوب نارمسالا) لالا یا رار لاهبلغ
 | جوکه کز وکب ونلکوب ییبشرپ و ةدحاو ةقب رط ىلع یضماذا شنا نشا ل اق رداهننانعه کمک بولکجتیدازوا
 ۱ | ثرتسا لایق ر دل محتشم هننسانعم اوا مسو نینمو لج ىلع قوقاذا فا ءشابا لان ود هتساتفن كلغ

 | لاقیردهنساسنحع قمارغوا سدو هد عتژو لاتا نازمالارهتچکش تب وقو هیلخزکضسآ ئا بلع هرم
 سس | ىلعان الف مال اسب ردهنسانعع قمر دشو اس نورو لاک هزه ارم رم قە هل ةنزاما

 و دعا هی زما لاش:رد هدنانعد یافزدیا رو مو هیف نکا
 ! دیه ناف کد ردن داموا رھ عج اذا شا زها اش رد تشان قلف یبآاو قنحاوا رمراتصاذا *وشلا
 | هننیراکدید ءارب رع ر حا یادخب زار او سانعخ عاشوا ساهر رد ىل امو راما هدر كاج: در دتا عفن هو

 ۱ | تدنضروق فو دمو شکرسو کم روا هبفراصاذماعطل ما لافب رک ساک رددن ات قلوا
 ۱ امفرصادا ابهندن دتعصاا ةر رها لاقت ردهنساتعم لمردنزاد تویللاص ۰ هنوا رب زدفدخل وا مار توآ وط

 | لاقي رذ هنسانعم كليارورف هححربارب هلا هکر ; هدنسزو هلعافم لصالاق( رال ( كلذ ال ذب ی < یشلافش

 | تالار مەنىسى كردند تواير ەل راض بوش نوا قمعب هربیمدآ u ۳ و 8 4

 ]| یسنج مجرد + میم خیل هزکر هام a ةا جا ذا وار ة رام رشا ۲5

 رو قد درو تو وا رو یک ر ار کر واک ر ارم بص عجبو زسساتنهزولک نم
 تر واد ره یانب وا | رم ةا :نازلاتاذدیقل لانض و افرطالالمعتسیالو ةرم ثاذ ةيقل لا ردسکعد

 ۳ هدنسن با يمص نی لز رل اة د نىكا بافی یراق تاذهیفاو واوا كبد ماسالا اذه ةا

 بش هنچاخا نالیخنرو لو اربعت ناصر هکر دیدآ فور عه یورادر وولح دنر مرن لاعب ردیلباقهولخ رو تند
 زانا غوص قو فسو هنحسل برقع یالطو عفان لامس وولوا یبآ تباسخو مسق جوار دیفمصلرجشرب لنک و
 | دنن هایبق یط ورع نمو فاد نی نرم نت ردن چاسا سو ر واک نارها ىج رددیفف هت بارلا
 | ارا بالا نفر آرب سل نه و فلاب م قلا رف لاعب رد نیس اشم قالوا نجآ هنسنربهدشنزو هزار ترار لا)
 ۱ طبس ع خيو زاهاوذترم یمن واب زدیدآ هل عن بدو ارج خور یض كم( ) اننرتهاذ لّوالاو

 | نام را هلسفرب ندننب هلی نالبغسف نیرو ودیر دن هلق فرب نیش رف نەک نه مردن ناسا هو ردزا فا

 یدانلوا یکم هلفجلینادلوا هرموب خیل هبنک لند عشت بدلوا لدتم هیتر وص ردیس هبنک ایل همون
 2 رذیدآ تفتت اا خاک دسنزو ید )یر ۱ یو متر فلز لی هر شا



۱۰۰ 
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 نو زواو روید هي شکن و زوا رد زا هد هاب كل هدننزو روفعب (روخمیلا )ردکسلیا تیشابمهغلناشفا بآ
 هپ رلا تنی رو شید هیهدکیمو هعض وم ناسلوا ریجن قلل وابو هنابارخ هدننزو روهام؛ روخالا) رونید هند

 قالسطا هل تیما كاج هزوکه لوا هکر ديب رغم یس راهرو وب و ونید هام راپ و هیج ها وابو هنسانعم
 ماقم كن لها تابارخ رد نیمی رایداو لابقا هکر دذ ځامن دنشانفاه هیس رع رد رغ ظل د وخایزدشغلوا
 ریل ا لها كج رظبنال ساسال اف لاقر ولکزنخ اوم و رخ اوي ییججردشملوا ی الطا هلیسهقالعیراذ درتهزوب نم
 ما هکر وند هاد ولپ ضاښ ل وش هدنزو نهم تابن ختا )ریخا ولا لها كر دصینا نهربخ رجلا ق
 رونوا قالطایخد رص تاک او یدنلوایالطا نور کدلبا قشو رخ ییاوه وج رار دیا روپ طظ هچنک واك فینص
 عر ناچ ندنناسنا فو هدننزوهرم (هرخنا ) فيصلا لبق نیت اب ضب باح“ یهو رج تاج تاش لاش
 لای رونید هثېشنانلوا رابتخا هل الت تاک رح ك هرڅو نوسلوا ندیغابشا نوسلوا ندیرقون زونیدهبهثبخ
 يداوربهد زا هدننزوی رکس (یر) روتیدهدوس قشر افباوص هدننزو ربصم (رضلا) هراس یاهت رخلاذ
 رونلوارییعت ك سکه کن ونی دهن هعطق قاب یروقهلیصتف كل دو كم( دل ) ردلغشع ها قو حالف چن کر ديما
 راه رد «ردمیدرفمهیل وا یسهناشموقدنآهکرونیدهخاناقشپاب ول زوال وش ل ق لع رونیدخولکءدیشراف
 قالطارب و هنر هاخلرانبشن س وخ ړک هیت ېم هنغی دلو لا ردمیرهنا رنک رونلوا قالطا هرهیرقوهرا رهشردمو
 كهدآر رولوا ریصمر دمو یضلباو و دلا ق یا هل رد ماو رپ ولا تن ار املوقتءانب هنفودلوا ندنیوتءودروئلوا

 ردیدآ هی رقر هدن ردمو هنطب ماذا نازلا بالا نماردم ل بجز اردملاقب هنسانعم لو ویب وری راق
 هنو ردماو روند ءاردعهدنننودرونید هبیشکی نافل وب زدنص و ند رول زم ردم هدنزو رجا( ردمالا)

 یاردما لجر لایق رو تيد هب ینک ن الوازنهت وطیدح هلغلوا |عغیجزاررشکل وق یلعر ونیدهبیشک نالواراهتسب

 قاربطو زوت و فلقایا ردما لجر لاقم رونبد هب یشکز متشنسو هسبخ نعزچاعلا عیجر ارشکلاوا هیات ف ئراخ
 هک شل ابقبوابقیرانپ یکیاو روند عشار ًافس هک هتنهنسانعمربغا: روید هک نالوارولواهدولآ هلی
 شلو ا اخ د ولآ ن بقا ر غوا هبا ردمنیرانابو نينا غفتنمیا ردمالجر لافب زولو اندک وجف هکر وند

Eهدسخیف ناک !دارر دما عضلاق ز وند هنالترصنالوا قشالبم رادعم رندنتساجیهدنس هدوکو روش  

 لاعتفا(رادنمالا)ةرادمو را نم لضرالا فام لا فب رولوا ع ابتا ةنظملهراجج هدننزو باك( ةرادملا) حلس نمل
 ردهتسانعم قل رو ءاچ ی رر هدننزو دغ ندم ار هذخااذا ردل اردتما لاغ رد هنسانعم ق لآ سکن درب هد تن زو
 لاش ردهنسانعم كليا دس هللا كسک یتراقلاراو قر لکل د كضوح و ةن اطادا لّوال بانل ا نمازذم ناملار دم لاق

 ردم لا قب رددنسانعمقل روماجیربرب یخدوبهدننزو لیعفت (ںیدملا) ردلاب ترا ضصخ سا ذا ضوط زی
 یزنک هروکهننابن كاحرابش مطساذا لج راز دم لاقي رد هنتتسانعم مرو روي و هناظاذا زدم ناكا
 [هزدلا) رود هر نال وا قلاب ولزوا صلاخ ر دراج هلیعف كيموهدننزوهسنکم .(ةردم!) :ندلمتسمهدنالترتص
 دونلوا قالسطا هنس هپ لقد وخ ا هنسهدلب ینیدلوا نکابض كد آرن * ردمویدنلوا رک هکر دند رغم لر دم هتاف
 هک دیدآ لنحم قح * راطرب هدند ۳ وا4 غش ین هدنن زفهکم هرادم و كش رفوا كندلبیا كتر دم لها نه وهلاش

 قراحهدننزو ر دان (ددام) زو نلوا قالطا هربضحلها هدننزو ءارج (ءاردم وش) - شود هنف رطنع

 ندنضوح نس هود یدیا صاد سکانو مثل رب ندنتعا چ .هعصفص ن كلامنب لاله وثب ردیسقل كهك مان
 یفارطا ب ویله تسي هنيا وی دن وښهګا ب ولکیس هو ددل راس هلغلاسق وص هذن هر اذقمرب «هرکصندقد واوص
 ساسالا ف لاق رد اس لث ردامنمم لاو 3۴ ردا نف لار اندلبا بیقلت لب دام هلو یدراویضهلکتآ
 لثللاهنمو هریغدیف قسیالث] ةيهمل ريلي وح ردعیذلاوهو ردالاعججدی رت هردلا ء ال وهنمیصلخ هللا

 هلباهنیدم هلب رسک تيم (نار دم :ردیدآ لبجرب ن دنا معن لانج هدننزو یز «ی رد ) ںدام نم لا
 هلیلس اتاما د روناوا قالطاهنالت رصهدننزو ءارهح /(ءازدل زدیم جسم ندب وبن ترضح د جامه دنبی لوبت
 هدننزو هم عم (ةر دملا )ر تد آ وطرب هدند روب لیقعوتب«دنرابددجنءاردنون وغ دلوا هدو لآ هلیغش ال هقیخو
 ِنیدکیآبولب زوب هطروع هلیعتف كز وهم ل اذو كيم رن ا ) ناجسییاٌردملبالاقب روتلوا قالطا هراهودزوهس
 یساوتمقدنفو زوجو قالو بوتو دهدعمو تدنفاذامبازا بابل نماز ذم مضار ذاع ل اغ رد ةنشانعم قوا
 هدننزوهحرف ( ءةرذلا )تدسف | اةزوطاوتشخ اذا هتدعموهسفن تزذم لاقنرد هتسانعمقلواهاپتولن زوی كلذ
 )ذم اإ ةرذقیا:رذمت ما لان روبلوآیقالطا تروم كا ازاپ وة ټماف ئا ةر ذم طر اقزون ین ظرزو پن دکبا

 یی

۰ 



۳ 
 ۱ زوج تب تان REET ارتشای ی رواب هدنرانطبكنیکو نۈيقوكنەقانەىكو روتیدهبیروابنال وا

 | هدر تغل رحم هتف هدر انعم و ةيلها م | تاعایب نم ناکو ج قالما ع نع هیپنکنوطبلا قلم وهو صا عب نعیا
 رؤنیډ هیغنسن قوچو رد هنسانعم س وهو لقعو رد هنسابنعمابرو هلضفنالواهدارشو عیب رو رداطخو نل دوخ اب
 .ییطر هزاننالوا هدجاغاو هي لغ نالوا رابنا ردیب هلغنالوا هد هلبنس ز ونهو رد اهنسا نعم راقو روند هیطعرکسعو
 والا بابلا نمارح لجر ارج لا ةب ردهنسانعمقءهص وصو هنسانعمهنبازموهلقاحم رونید كمما عيب ل دبيا رخ

 ۱ هلیرمسک تك وزرمه (راسحمالا) ذلو زمی ارج هاش لاتی رونی دهن ویق نوب زو قدرا هدننزو هرم (هرجما) شطعاذا
 ۱ | نجما لاقي رذهنسانعم قفاص هو دای زندیعریش جو یی هنسنرب هدننزو لاتفراجناو) هدننزوملتاقم(ق رجال او ۱

 || لا قیر دنس انعم ككودو نتا هنسنرب یک یتوازغآ هنیزغا | كمدارب راجت او یاراذا اراحتو ةر جام رجاهو عیبلا یف
 ۱ ا وعان الا یر لاير دون اعم كم ربا یرلن روابهدنرلنراقلنجسف یک ونویفوهرجوا اذان اذانمللاه هرجا

 ءال ا نهر لاقي ردهنسانعم قلاق هنشبب یباغاف زونهنکیشلوا ولطب وطندوصنراقهلنتعف جما ) لا ) اهنطز ف

  ةلسلا تر لاقت رد هنسانعم كملي ربا بوب وی كيدننرافیسیروا كن ویقوورب لو هنطب نطب العاذابا الا بابلا نه ارم

 || هوا یداتعم كلي ك یدلو هدنطب هکر وندهوبق لون لوشهدش زو بارح (راعما) اعنطب قاهدلو ظعاذا
 ۱ ,لافعروند هب وکو هنعاب زیدكيوودهدنن رو باک( راجا اجا ) ردنرومىررضەنويقەكر رولواةلکمزوک ی تقوونو
 1 هدننایم قازا هلباهیارض هدننزو جاه یچام) ردیدآ عض وم رپ هدنس هبحان هیقراوس هدننزو ربت( وذ) هتسانعم

 یدیدحردقجهلواهواردیکیدید هیارمض و ردقح هل وایراتالو كن هفناطنا نلوارببعت رامالاحوو ردیدآ هدلب رب

 .هلهروغوط هدتفو ندقلنوبزیثاوم هلو قاروق هکر ولوافصو هبهنسلوش هدنن زوهنس(ةرعحل[) ردییرقت
 رروغوطز زیکیآ ماد و لاما اف رحلت ناك أذا رحم ةنس لاقي رد وا مظع ب ونلیربا ك ەدنرلنراق ی رادل و
 ٤ یدنلوا د هدنسهدام روح مدننزو هرانمهلبا هام ا( ةراعلا) |) متیا ه رحم ةأرمالاقت رونیدهن وناخنال وا

 | بولواناو ر لوف ل کب وفا هدایردیک هدننزو دوعق وخلا هلی وکس تدمج-یان و یتحف كم ضا) |
 تلبقتساواترچاذاث ثا افلا بابلا ن مارو و ازرع ةف سلا ت ر لاقي ر د هنسانعم كلبا لابقتسا ی راک ز وز نکردیک

 1 تقشاذاةنيفسلاترح لاقي ردع وضوم هنشانعم كما "نش رحم هر وکه ناب د ریاصب كفل وماهت رجع را

 | و مدآ مدرج و رد زات یک نش م یحی ر كلذ ل ابقتسا یح روی ا رد قشنایرجا به وج وج ءاملا
 ۳ وردنیشا كيا ین رب نالل یک يا كنهرقدو كخرحو هدب AH قشادا ع اسلارخ لاق رد ةنسانعم قم رال رللا

 | قعارغوا هغلنوب زو فعض هلذلوا ثعاب هغلغاض ق وجب ن هقان یترفوو تنکه لدوسو هعانمایخذخ اافا تبپلا
 | ردهنیانهد قلوا بیطم هل اصوصالرتو كلذ اهدهخب ایل رنک اف هرز تناک ادا هقانلاررغلارخح لاقیاردهتسلنحم

 1 .نکردیکب وقآردیعجج كنهرخام (رخاولا) تداح یاضرالا یر دو ءال ااف لسرااذا ضرالارح لاس

 | ندبا رابداو لابق با هدح اوج رد وخ اه رلبک ن دبا قش وصل راسکو کل وق یلع«رایکنالواع وعسمیسیدل راه
 عین ربدل او هلل اوا انج أج ءاللا قشتوااهب رج ت روص میس لایه و رخ اوم كلف لای رونلواالطا هریک ۱

 | ندك کو هراستخااذاهرضت»ا لا رد هنسانعم آب ویلتروکوای هنسن رپ هدننزو لاعتفا (راتخمال) رام لا) هدجاو
 قفروط هوش ةیرقهراکز ورن نوجا ت حازت سا یوق تا و هج ج ښچسااذا مظعلا ارم لاق ندهنسانعم قم رقجا كلام

 | هدرانوب هدننزو لعفت نمت و )(راتیتسالا) هسفنل جورا نووکیلاهلب ادم لا سرفلاضتما لاقب ردهنمانعم |

 جست

 | نبع نعتذخاف هرهضب اهقش اه لوا ذا نکا یا رکروهط ]ولوج یا مرا اورضمتسا دننقو مرا رضتیلق
 | هراکز ورهدتفو قجلوا نائیفا نا ر زس یی رابدتسا بیدیا یف DE A هراسل و

 دو هربو یزکه قارا هراک یر کاپ رارهع بولپ سس یراهشابشر هزکرزوا هک. کلوا لبافموشزف

 قالطا هد هكا هلباقم یراکدوراذهعمرولو قم ١ هف مرام یکی ا تورا ملا ہرا یزاکنوریکر دزوخ هنرهلیفض ل

 هلکمر و هټرآ كلیا قش یراک زور ارز ردکمرو هقرآ هراکز وردازههداروب هلیسهبلاخهنی رق زمه طن تیاهن رولبنلوا
 رابدتس«عب پو بام هصر یار رو ارد دارم درام هداروب ت اهن رولو هل افمو

nineêحسب ۰ 1  

 

| 

 | را نعیم مالسلا هیلعها ثیدافو .ح راشلالاق رب ونیدهکلبا انشا هود رب لدهب ی روابنالواهدنن راق

 و و

 | ردهنسانعم كمرويلاص وص ن واقل وا بيطم هرو هيف عساف هلک اذا بقلا روحملا رخ لاق رد هنسانعم ىم الو
 ]یک نیهتمامم كلدانخاىناشاو هعتمانالوا هدینک لو او بطل یا دوج ءام ااف لسرا اذا ضرال رحم لاق

 | لوپلا کدبجادارا اذا ثيدلا فو رفا عم رتیجدو سرفلارعمتسا لاعب ردرافدارمهدربخ |یانخملیا زاغگما



aes e 0 

 كفاك ئروکلا دبع)ندیدا هب رفرب هلن تاک (نیروک ددندآ ك غارب هدسنزو بز روگزروناوا قالطا ||

 «دنناونعبتغو فتک کز موهونالوا باوص ب ودیا طل یی هجمت لوا حراش هلفلوا عقاو هلبتر ابعد فق ی ا |[

1:۳ 
 (ناوک الاراد) رو تيد هرودوب ولهدوک ی صب دوخاب هبهیادورفو من لوق لع همدآ یوکش خ-قابشکی هلبدیدشت | كنار هدینانو ی الث تاکرح كراع ( زوکلاو)(یروکلا)ردیدآ مضومرب هلرتف كفاک(روکلاهراد باسا تان ا : مس 5 ِ دک

 | راک الا)ردیدآ خاطر هدنبات هیلق هدننزو هني (ةرب وکلا )رد هدتب رقكلبف هکر دیدآ نا بلرب هدننهرههلیض |
 هتفعضتساو هتلاذتسا اذا هبلغ ترک آل وقت زد هنساتنعم كلا فاعضتساو لالژتسا ییدآرب هلن سبک همه

 | دوعسم نیاآرفو حالا لاف هر ق قمع ثلاستلا بالا نماز هکر کلفت ردیفدا مو دن رقم
 ردهنسسانعم كلوکو هرهتنااذا هرهک لاتقب زدهنسانعم قمووق هلبرازآ ی دآرب و رهشتالفیا رهکن الف مبماف

 ندهنسسمانعم كامروتسوکه رهحو كلبا لاق هلباور شرت هلیمجو ءازدزاو رفعت یعدآرب و كحضاذا لار مک اب |
 زامویهلاذالجزار کلا فی رد همان كلی باو لو هاو سباع هوس ذا الف هک لا |
 لول دتشم كابس او عفترا اذا اهن رهکل اقب ردنرابع ندقمراو هتقو قلشوق هکر د هن ناعم قالوا معترف |

 كفاك( رو رهکآ | )رها صاذا هرهکلاقن ردهنسانعم كمترا قس هلوغم ابو دتشااذا رطار مک ات ردهتسانعم |
 هلغلوا ناب زدی هکر ونید هبسک هرهخدب وور شرت لوشو رد هنسا ننعم ساعت قاور شر ساه نو رهکلاو) هلی ۱

 هب رمنیکتفاکرمکلا)سانلا رهن سخته یارو هک ةرورهکل حر لاقت هلؤا ردیاهدرزآ هر ازآ ور جز یسانامناد

 روکه تغاجوا نالوا ندروماچهک هتنرولواول هشوک ن دنا تهس دوخ ایر ودم ندمولطاکر وتشد هنکو روک قروه د |
 نافلی هی ریو ردیدآ عضومرب هد هیداب رکو هدننزو ناربرولک نارکو هد دزو هتعرولک هر کو راک نجار وشد |
 هدننزو باک (رایکلا) هلوارردلاف نغرب وق نکر در کس هکر ونبد هنآ لوش هد نزو دیس( رکلآ) ردیدآهدلب هاب
 ]| ماللا لس نطق هرنضح ی هبنذمفراذاازایکر کی سرفل اراک اقبردمنسانعم قعر دلاف یغر وق نکردرکستآ

 یزیللاناوفص نیم ندنبد حر دندآ هدلب رب هدنس هکلوا شادنا روند یخد هربلا هدتتزو هنیفسپ ةر الاز]
 هل لوق لع ر ونشد هنوت اخرودوناس زانو قاصت هدنن زو «ردنج (ةربهالا زرد قسد یرباک او ردنداروا ۱

 || رونیدهیوتاخ ناجنارک نالوارروب رغآ رخ ] علل ادنعردنوناخ ناسیقلوا مف ہحش وخ یالک کر دن ولقمهلبهر |

 توادعو دقحو لحدو نيک لینوکس كن هرمهویزسک تیم( ملا ل قف |
 1 م لاش ردهنسانعم

 (رأملا) ذمیملا یا ملا یهنیدسفا لاقب روند غلبو قو دقحولحد یاس هبلق ق لاقنو هوادعو لحد اا ةع |
 قلف؛توا دعو نیک هدنورد هیسکرب و ضقتنااذا عیار ابابلا نمارأم حرط ارم لاق رد هنسانعم قفز هرابهلتعتف ||
 رام لاقردهتسانعمقمردلوطیبه رق هلنوکس كنه رمو تخف كج ر ل)هتوادعدقتعااذا هبلعژ لاقت زد هثشانعم |
 ۱ مولا نيب رأم لاقب رد هنسانعم كامروشودهتب رب رب هلراداسفا ران كسانو هالماذا ثلافلا بابل نم ار اف ءاقسلا |
 | رداغ لانه رد هنسانعم رم هد ران وب هد تن زو لاتق راشلاو] هدنشنزو هلعافم ةر ءماز یرغاوتسفااتا |
 ییعبكسلباتاواسم هدنلعفكمدار وهرخنافاذا هر ءاملاش رد هتساشضم هرخافع و رام ەم ارام هز ء اهن ۱

 هدنن زو فتک( رمل ا) هاواساذا هلعفقهرءاملاش رد هنساننعمكاطا هح رار هشر دنا لع هنوکه نو هس اشنا ل وا

 ر م ثیغۋ ەدار وب دسفمیا زم لجر لاق روند ه راکه نتف نالوا ردناداتسفا تراش بو زوشودهت رر یسان |

 | یم هفسن رام لیغ نکس رولوا هینعمل وا خدر هدننزو بنع هروک اک سب ردشلبا ص بصدور دلو |
 لعافت/رغاغلا) دیدشیا رشم ورتم رفا لاش روثید هثتشنالوادیدشهدننزو راما رو زم و رولواعالمازاحمیتخد
 | هدنو رد هدننزو لاعتفا(ر اتمالا) او رخافت اذاموقلا ار ءا لاحت رد ةنساتعم كلما تاهابمو ردة ری رهدننزو ۱

 || ۶ لا لاقت ردهتسانعم لکه دنن زو زس تملا دقتحنااذانالف لع رسا لاش زد هتسانعف قعوطنیک |

 | هدناذا هوغو لبطا زلاقب ردهتسانعمقمازوا بوکج یبهنسنیب هلوقمتباو هعطقاذا لّوالا بابل فاتح |
 | لعافتزال۱ هب ى راذا ەىلست زم لاقي ردهنسانعكمروس كر وب واهعماجا آر ازى لاقت ردهنسانعمكلبا غ او
 لود بوپارعص ملغق ندقامقچ دوخ این دشنآو هوبذاجقاذا هو رتا لاق رد دنا كمشکج یی هنسنبهدشزو |

 لاعتفا هل رسک نهددشه مو كن هرمه/راتعالا) طقاشت واز: یا اتد زلا ن زانلا تیار ل وقت زد هساتعم
 بولواندنیاب لاعتفا یک اراصع امص اونو دتمااذا اراتعآ ل امت الا رد هنسانعم كمت وس بو نازوا هتسنرهدشزو

 || هدنرانطب كنم یک ون وبقوه ود لوکس كجو خف كوسا )رد شلو ا بلق هیم ی وا ئات هرزوآ سابق ربغ



۱. 

 افت هدننزو هلح رع ر رونی هیفقأت هح وقوروشد ردي طع ةا (ةروپنکلا) زوشیداذب یش, نامزیدو یزاو ۱

 هل كفاک( روکلآ) رولیکرا ینوصروم هدر دراز راهرفخ هذة دنآ هک ر دی دآ مضومرپهداتیب نیل هدلح مان
 | ىك كفاکرولک ناربکو روک و راوکآ یعجرونلواقالسطا هلیغاتط ره لوق لع روید ةتنالاو هی مسكن اد
 كعاطر و ررانب لاب دنا کروند هناوق یرآو زونیدهروک دکر زوتید هنغاجوا نالوا ندروماچ كنيجرومدو

 | هدا ز ید زویکیادوخا یللازون لوق لغ ر ونبذ هب یروس میظع ندنمسف هود هدننزو روت /روکلا) ردیعما ا
 | تاک | تۈ زوذوخ ام ندهماعروکرد هنسانعم هدایز روکو نوک اوکآییجیروت,د ةتسپ روش رفضو رونید
 | ةمامعل اراک لاق زده انعع قمزاصقراص هشابو ةداب زا دعب ناصقتلا نمیاروکلا دعت روغا نم ذوعت مالسلاهیلع
 || هتساضهروکمرونلوا قالطا روک هد هتنالوق رهو هنمالوطره لغراضوهیلعا تهراذاو اهنالاذا اروکر وکی هسأر لبع
 | ردیسا لضزاررهدنساضةنارضوهدهماع و ردیدآ لر هدندالب ترامبروکو اروکن ورشع ةماعلا هنهلاش

 || ضرالاراکلاتفی دهن سانعم قهزافربو ةعيبطیا ع رکر وکه لاقت ردلبعتسهتساتعم تلبحو تعیبطزوکو
 | لاق رک ذاکر دهتسانفع كموتوک هراکو عرمسااذا لحز اراک اقع رد هنسانغم؛تللباتتضرتسو ارم اذا اروک

 | هما لار وکلا ردهننانعم قمراص قراصهشاب دو هدسننزو لیغفت مریوکتتآ) ةراکلالجناذالآجماراک
 4 بوراص یک هو بو ردکر یعاتمو هع رتصاذاهر وک لاقت ردهثناتنعم قلاحهرب و اهراداژانهالاذا هسآر یلع

 || هب بوطرد یک بزوط بوتزود هلقارزم یبیراوس هدکنجیو هدشو هج اذا عال ار وک لاقت ردهتسانعم یی |
 | یک هماعزوک رب ره ندراهنو لیلالعو لحب قحو امت هاقلاف ةنعطاذا انالفروک لاترد هنسانعم كلبااقلا

۱ 

 ۱ داره هکر لوند همولعم رادقم ند هلعهدننزومراذ(ةراکلا» اذهی ذهن لح دایر ابتلا ىلع لیلا هللاروکل اس
 | راکتسا لاق ردهنساتعم كلبا تعرس قد وب ( هراکتسالا) روند هراوتشپ هتیسزاف زد زا دق کوب هقرازب
 | رهط لع ةراكلا لجن ادا لخ را راکتسا لاش رد هنسانعم كمزوکت وئلکوت هراک هذدقرآو عشا اذا لجراا

 | اعم هماع روند هخراص نیفراص هشابهدنشنزو باک ةراوکاو) لانه تزوکلاوزهدتنزوربشوکلآ
 ۱ ۱ هدشنزو دعفم روکلا) زرالوطهن راشاب یکی زاص هکر ونیدهنموترو شب وکر صوص هبرعناوست هزاوکو
 || ولهدوکیصب و رو شید دیسک سک انو مثل هدننزو یدعقم (یروکلا )زد اج هد هلپ رسکك يه زو شید هنت الاب هود
 ۱ ۱ راتعاتفص هداتعم ویو هنونسرکر د حراتشهنسانعع يطع مرور ون دهنعنوانور واو روید هرودو

 ۱ [تروکلا) و ده روکم هدننن ومردنغل هد هلی رمسک بم هدزااتنعموت یدلتارسفن هلا مدآ كوت تو !تلتنوربهلکلبا
 | دونلوا رعت تبالوو لبا هدر الطضا مزب هکروناوا قالطا هرهش هلماضف نهی عقتصو ةنیدم هلبتفعكفاک

 | تلاباو تیطسلف تلاباروناوارببعت ید قاجنس هکردتابا شب ماشالث رد رعدیسراف هروخوب هکر ید خجزنم
 | روک ع ةروکت لخد لوةتردروکی سنج عج كنهروکو یدناوا طب دنن دام دشرک هت یک سابات تلاباو تلخ |
 | هک وند هنناوقیرآلوش ردتخل ید هدسننزوهباک هبا یدیدشتو نیفت واو یعضكفاک (ةراوکلا) ناسشارخ |

 دونید هلبنالواهدحوکییعیهدموم لوف لع ردفرظر را ط یس هبت رولبزودندروماخ دوخ اب ندقوبجو ندتیچ
 ردیعجج كنهراوک یتدوب (اوکلا) روند هراناوق دوهع نالوا هدر رش قن هبلها یار یلعو رد تاراوکی عج |
 لصومزاک و رد هراک یدرفم روند هرانک نالوا نصاب هبوض ندنفلرغآ بولواولکو  هرخذ هدتنتزو ران راکلا)
 ندننن دحوردی ربغ رک تفروهشمووردنداروا یراکلا دهازلا یلصولادیعسی عتقردیدآ هی رفرب هدنناضق
 لضفلا نر ایطادبع ندنآ درد هپ رفر هدنساضف ناهفصاراکو ردنداروایجد یراکلا ترا نیدج
 ردیدآهب رقرب هدنساضفدادغب با ه (هراک] ردیدآهب زفر هدنسهکلوا ناب رذآوردنداروهدرم ندا ن” عو
 طقسف هعرمصیازّوکتفهراوکل اف رد هنسانعم قلب بونلاجهرپ ردعواطم هروک عرب وکت هدننزو نشو
 كيشودو رعنا ذا لج ار وكت لاسش ردهنس انعم لمن رج بونغصو رطفتاذا؛یشلاز وک لاق ودهتسانعم قلراب و

 ]| لا فرد هنسانعم قافب بوللاچ رب یخدوب هدننزو لاتقا ناک لا) طفساذا "یشلاروکتلاف ردهنشتانعم
 كع روب هلتعرتسو منناذا لجراا زاکآ لاش رد هنساسنعم قهزاصقراصو ظفسفدعرمض یا راتک اف هروک
 ردهنسانعم قفوط یرقوب یر وف هدلاحیکیدنرکس تاو هبشمق عرسااذا لجززارانک لا ردهتسسانعم
 زددنسانعع قمردلاق غرب وف هدنیخ ینیدلوا هیکی مه هفان کالذکو دعل ادنع هند مفراذ| :سرفلارافک الاتش
 ]| لجراراکآ لافي رك ةن انعم قهابهکلبا مانشدو تسهمدآریو حاقللادنعامندثعهراذا ال تراتکآ لافب
 ےس سید مس

 اذا

۱ 

۱ 
| 

| 

 | ردنرابعندکلبا ناصقنوهدابز یرکیدکی مسولا بست هکر دلت هنسا فم قمردشقوص هنعا كنيرب یر

۳ 

1 ۱ 



۱۳۹ 
 یه هیجان نا صحت سس SEET maa حس

 دولکء ارومکم یجروند همدا لوس یسهرکو هلوا نتمردشریاررعض هنس هرکه ارج ټ دا ناتخ هکرونید همدآ

 لانقب رددنساسنعمقاپ هنب را هرک كني و یر نوجا قات وب یتکلکویبهدننزو لجاسفت (یماکتلا) یک ءاضویشم
 هثجاسم هدنصوصخ ورک مظع ردند هبلابغم باپ هدننزو هرباکم (ةسعاکلبار رک مظعا ایه! ارضن اذا !یاکت ||

 امرخ لوخ هرس تاک سگ هی زن دف ف اقا اگر ساک اف دهم لا
 :رونید همدآ رودوب مدننز و یکمز (یرمگلا) هلوا ښو بطر هدر, هلکل روش وید نکیآ ریس زونه هکر وند هنخروق |
 روند هعدآ ویب یم ورک هیرانوپمدنزانزو لتعو :هلنع کل او) رکا ) رونید همدآ لوی ېن هرکوردیدآ عضوو |
 ديبل ك لا نالوا ی دج ل !رعاض مان قدزرف هدننزو زدی ںی ' روند هنوناخ شماو |عاتجج (هروم ۱1

 ایف ةيشم شم اذ| لجر تک لاقب رد هنس اینعم كم روب قر هت آق یصقیصیرلیدآهدننزو هج رج د(ةرسکلآ
 كمدآ نوغوب و یتصب یدوجو هلی رس کج كاتو كفاك زیکلآ) روند هست رکس كمدآ رودوب و برایت
 روید همدا بنيه لییف یریا هدننزو طب الع(یاسملاو) هدننزو ذيقبق (تملآ) روند هتشلوروت
 رد هنس اښڼعم قهردلوط هدننزو هجر حد ریل ا) رواد همد | دند شو بلصو رونید هیسکز ودفوا

 بیک )اکو اه شاذ اب لاک لاقبارهنسانعم قاخببوراص هلغابیترغآ تنی رقوءالماذا ءاقل تک اسق |
 (یشلارتک لابیقپ رهن بسانعم قلواولکنرد رهلغلوا لخادتم توشقوص هنیربیرب یمازرج ات هنسنرب ها هثلذیات
 هکر و ید هدویمهلرتضق كفلاو یتجف كنمددنم مو یم كفاك (یرمکل) ضعب ف هوب لخادنو مچا انا |
 یتدهدندرفم نعپ رولوارکذ مکر ولواهاکوزرونبد تارک هدنعجیو ازکم دند رقم ردذوخ أم ندورنکریفورعمهویم |
 زیکر هی نیم" و هزپکه دنرغصمو ةرب لک ی ا یزاک هذه لا فو ةدحاو یا یزکهذه لافیفنفلوارکذیاسه |
 ندکلزومس یک روا هود هدننزو هچرج د(مرهنهلآ) روتد همدا رود هدننزوطبالع اس لآ)روتید ةا ھمکو
 هلبصتف تللادو كنهددشميمو يم كفاك( ندهمکلا) ےس هیفراضاذا مانساارهک لاعب ندهنیسانعم قل 3

 یساربک ناتنسب رع ردیسمویه كنجاغار دس هکر دیمسا قبن هدننزوتارغ (راتکلآ ) هنسانعم هرکرزوتید هنشانکژوک د
 دوبشید هن هجراب كتب ر ناک هلیدیدشن تونو یسک كفاك( انکلا) راد تیس رافراک هکر ید چم :رونلواربپعت

 ناخد دوخاب هزهوغال نبع اونازاس هد بنو راد (رینانکلاو) هلیدیدشز كنونو یقفویرمیک فلک ترک ||
 | مالسلا هيلع هتفصیفو ةبا لاف هلاقو رد هراک ی درفم هرزو| ینا لحزاش رود «روبنط دوخاب هرالط هوا
 کلا. عاسیشاو هر انکلاو هب وکلاربسکبان نها یلع ثبدحهنموا تار اتكلاو فزاع اوف كتشعب ةب روتلاق
 | ناداص زىق ښقاب و قلصت يترا بص هنشابو رونیدهمدآ اسب زانوقلصت ولهدوکی ربا (ںوتککاو) هدننزو تحت |
 | يدنهزوج هد زو راطنق (یانکلا) ةيفاج ماع .معماذکو ROE لجر لاق ںوناوھہدآ |
 نورپ نالوا یربا یک باج هد نزور هجربز (هربنکل) ازدا یطاله یک کد وند ھیپ| شاک وب تدنفیل ك ین رھ |
 قدوجو»دبننزو طالع (رناسنکلاو) هدنن زو بضنخ هلیا هنلثم یانشنکلا) هنسانعم همت هبنرا روتید هنعاشموب ۱

۱ 
۱ 
۱ 

 جرج دن(شنکتلا) هنسانعم هر روتبد هننورلنا كنوزب نلنمسف كشا ليف تلانو كفاك( ةزتكلا) ظیلغت یا رثیکم

 نرقاص هدننزو ذغنق (سدنکلآ) شفتناو ياذا < وشلارخنکم لاقنردهنسا نعم لا بودزاتیقهنسنوبهدننزو
 نامزیدو یزیاو رود هرودوب ر !هدوک لار دنکو ندعطافتتانغب تی رونلوارمعت تانک, قآ هکر رادیجسا عونرب

 | ظظیلغ هدننزو هردنتج (هردنکلا )ردفدازرم هدربخا یانعمیا هلباردنکه دننزوطنالغ (ردانکلا )رونند هزاسج

 هدموجن نف هدبشزو رفعج (ردنکآا) رونلوا رب نیت هدنکه کر ونید هنغارتوا كتتراشوق ناغوطوا روشی دهضرا عفترفو
 (ردینکلآ)رولوا ولکرؤا هکر دیجنا قلاب عونرب هلب رسک فاک <( ءرادنکلآ)ردیعسا باسح نوکر ندیموز باج
هدننزو لیدنق (ریدنکلآ )روند هیهنسن طظیلع هدننزو عدیس(ردینکاو) هدنزوزغنق

 د هراج نیلاق ینقووک

 ةرعنکلا) ةا مو ظلغ یا ةرادنکو ذل ها لا فی ندنسانعم تما ضو تظاغ هاه ردنكلا) ردیدآلییرزو

 رب یی هشربهدننب نادسه هللا ناسمربق هدناریازولوا حوتفم هیثاث فاک اضعب و هلبعف كواوو یرسک
 هرکسنلوش هدننزو لجرفس (ندهنکلآ) ردیدآ هعلق روم مو نیتمبهدنب قره نیا رب رجو رار د خد صوصلرسصق

 ۱ دجو لای رونیدهزوب ظیلغ هلپسهیب لعافمما (تنکلا) نونبد هنسهفشح كلرکد و رونیدةمدآ جانوط ییلکنود |

 هدننزو لججرفس (روهنکآآدونلوا بیت نک رارشاسط هنسن یسهوقم مزواو چک دنرزوا هکروتیدهشبشهدنزیط
 زود هننالوا ک اتم بوشقیص تاقتاق هززوا یزیرب لوق لغ روئد ةنشهعطقتولب نالوایظع یکعاط |

 ی

 | رلفاک(وککک روتید هنجو كشورب هدننزو هریدنکهلباف(ریشنکلا) ردرعاکی عجب رونید هیهعظعهقان هدننزو هردنخ |



e ¢ 

 کی ازونکو اسنک منکر اروند هیسکرفاکكب واک ك هدننزو روص (روفکلاو) هدننزو دا "دش( راتکلا) ممنورفکیف ۱

 و كچ روببوترواترذوا تن هنسنرب هل كفاك( رفکلاو) هدننزورفح ( رفکلا) هلبتضرولکرفک ی هلام
 ]| +وفلارقکل اب رد ەنسانعم كل يارتسىيەنسنرو « طاها بابل مار وارفک ی شلا ىلع مک اقت ردهتسانعم |

 ۱ ۱ زید هکدونید هنر ظن هنر الاووهاش كس هفئاط م نمی سرفو رود ها الو بزار مکو هتساذا

 | یظعت یا ملا رفکر فکیلاقب لر دیار وباطردانتعم هدناتسکرالاح زردی عن اانحنا بب برق ا
 | ویلا زمور قو ر دراج هد هل رسک ك فاك« دنوي روتىد هنتلطو داوس كهك ر فكو هکلم" یسرافلا
 ردروههشم) هب رقیس هلوقمنغرفکو لبجرفکو باطرفکدناتسبرعال احهنسانعم هبرقرونبد هیوکو رونلوا قالطا
 نهنسنریندو هدننزو لیعفت /ریفکشا )روئید هکنکد هصقلوف یلعروشد هب هبشخ نالواهصقبولو نیلاقو

 | طابحا هل هلازاوزس ینا ولکه تن رد هنساسشعم قاق هلازاو مس یهاکو « سانا زس اذا *یشلارفک ل اقب رد هنسا نعم كلاس
 كليا عوض هلېظعن لاکدیسکریو نکن م ناک رص ییحاهانزتسیا مان من اپس ےھنعانرفکک نلاعنەلوقەنمو رود

 ۱ :كنودوخاب نوصصیدلوا هرس هنتشیهر دیازس ی هنسنر یتیهعوضخ ا حراشعضخاذا هل فک لاقترد هنسانعم

 | جات هنشاب هدن رالی بصن هاشیدآر و رولوا سلنا نا رفکب لس هلعوضخو مظعت هک نوک دنوحمابلسیماش
 ۱ یعساكتن تنی 4 تننتردیعسا كج اترفكتو ئوراذا جّ وتىالوھعلا ء انب یلع كيالرفكل اش رد هنسانعم تامر دک

 ةر افكلأاهل رطعا اذا ه اذا هنیم نعرفکلاقب رد هنسانعم كمر و تر افن وڪانيع نالک مزالثنحو یکیتیدلوا

 ۱ هلن رسک ك نه زمه (رافک الا )روند همدآ شویجاللس هدننزون دحم رفکلآ زد و وب هرم( :ةرفکلار

 ۱ تودناتبسن ۾ هرثک ی هسکریو دبرقلایا رفکلا را رفکلامرل اذالجر ارفکا لاقت رد هنسانعم كلباتمز الم هبوکمدآرب

 ۱ تمز الم هیوک ی خدوب هدننز زو لابتعتفا (رافثک EE YD iil ان الفرفک | لاقب رد هتساضعم كد ردرفاک
 ۱ یک هلکن TGs د هل عضكفاک رفکلا) ةنرقلایا رفکلآمزل اذآلجزارفتکا لاقي رد هنساتعمللدا

 | تاقع هلنیتعفف ر ]ا) روند هنن الو شقو حاغرو لوق ىلع وا ته هد زوافتک فک اولن اغلق

 ۱ 2 قت لنت (یرفکلاو]روفاکل )رونی هشناق كنك امر خور دیعج تاهبفعکر دهساضعم |[
 ۱ کش کر دیساوشوخ تابت عونزب روفاکو روند هنغوصف كىكجامرخردتغل هلن الث تاکرح كنافو كفاکهدنو و

 | هلمساوب روفآکو رونلو ارتبخت قوازوفاک هکر دموشرم هژباروفاکلا نار هدهبطتادرفمرولوا هیش هنکح هیداباب

 ۱ ربیکت باغب دوبار هرجشر دیفص كنآ 1 یتعد رواوا لصاخندر حشر تبان هدنلابج نیچودنهرح ردیمسا بیطفورعم
 | روفاکوژردیااوب!هدنفار طارون ره سرا البق هلیپسیترارح تناکملوا ر وا نکشرشک قلخ هدنس هیاس هلغلوا

ETR۱ یزمرتادت| ولو ردراویاون 2 نو هدنفومج ران روفاکر واوا مالموقآییاشحاو  

FSا 21 می و نیعوهوروفاکا نما هل لفتردیدآراکی رهدننجروفاکو رلیفوکر  
 هلیدیدشت كتاف او نفك ناك«( ةر افکلا | نیندالا مظع یا "یرانکل جرلاش رود همدا ل !وسیراقلوق هدننزو "نارع

 ۱ زوئید هی ا هست ناتنلوا لنت وت هنس هلازاور س لن هئیطخ عد روند هس نالوا ناسور نھ شادن

 ئدناواقالتظا نویی دلبابنذ رس ردمؤل ەم قاط لتق هبزافکو راه "هرافکو نع :*رانکی کم وصو هقد هقدص

 ۲ نرفکل جرلاش زوتندهمدآ نالواندناهد هدننزو ی رفع /نرفک؟ردیدآهب فر هدماش هدننزو هتربط (هترذک)

 [(ضاوکل)ق جا لماخ یا ینرفک ل جر ل اقب رونیدهمدآ ذوجلوین و مانکو نا دانو قج اهدشزو ینرفع (ینرفکلاهدی
 ۱ «دراملب وا لوق لع هقلس وا یکنا هلی هش هیئت ( ناترفاکا )رد هرفاکیدرفم هنسانعمناند رونلواقالطا هراب وک

 أ لاق زوشد هدولن جیو طظلغ هدننزو نمط رهنکلا)رونلوا قالسطا هترانآ قا نالوا هدنحراخ

 1 ۳ الظلاشتمو رونید هقېش هش فینک شفلناق بولو ا بک ارم هرزوا یر یراملطمو دوسا ظیلغیانهشکم باس
 | نسوز که بلوا ینا نیو مرش بولو طظ لغ بس ردو هحزاینا کروند هزو لوشو بکاأرتم یا و

 ` | هدندنفراضعب یععسیالیزلادللجا طظیاغ ملا لیلقناکاذا نهفکم هجو لاق رونلوارببعت قیر ص ر دیس هصااخ

 | وا الصو سنعتیارهفکملجرلاقب روئرد همدآسبعتمو ورشززو روند هزوبنالوآ قزوب یول بووادنیلغ
 نابعو نشورهدفلوک ارق كبیوتر ویهحو زدلبهدننزورا عشقا (نارهفکالا) )دونی هغاطلاعو برصتاغب

 زونید هنشا كرک د لتا( ركاز ةللظلا ةد شىء ءوضو هجو اذار رھن | لاقب ب رد هنسانعم قوا

 لر ویگن )رونلوا ترض هدنعقوم هیشتهب هتسدر یهنسنر#ر هاشا ۱۷ لسم ا هنموردرکی سنج مج

 سس سس ی ی سیب
 رس

 همدا



 ۹۹ ص
 رونیدهییآ لنو روی هدننز وهرومج(روعکلا) نیعسیا یعیکل فلاش نون هو ان یو اپطو زوم |
 تالنکبع ونرب هلی كفاك( کلا )ر وبيده هدف هخم رمو نالوا دف یکر ان چاچ ەدە دوك د جنز و «ست(هرعکیلا)
 یعکلا) ردیایعز یجسق یرآزولوا یر اک کج ق الرز ینمرق ب ولو!نوزواو قحا یک ع ارد یرلقاریپ هکر دیچما
 كفاك( رباك ا) اعين و دعي رمیا ارعکم نالف رمل القت روند همدا نایک و ذرکس تغرم هدننزو یس
 ةیفاجیات ریعکه ارما لاسقب هوا لکیهدب وزانفطو رو دوب واب زانو قلصت یا ناز ون, ون اخ لوش لبیک نزابو
 بودی ادب و زد کد یی كوسکهکروندنب اهنگ ان راموخوب نیک !هدننزو هذفنق( هرم لا) مع
 هت ش نالوا وطو قیصاقلطمو ردژاج هد دیدشت كنار اتعموبرونبد ههنسنا نفنالبنآ دن روکو |
 هردفیا ےل ۱ نم زیفکهاطعالاشرونیزهن هخ رابرب و روئندهنکبکنالواهدنف هرطقم ی شابكنهیکلبتو روید

 هنساسنعم عطار و روتیدهغانیفٍل وب ویریاو وو ښید هنننکوک كشاورونىدەككنالوادقعتشۈدىلشڭيو تب

 روتید هثشولکن ريد وجاب وط صم یدو هاي كفاک«(هروبعکلا) روید هغبق شا اق بوي روق هدنغر وق كتهوایو
 هیس هذ لعاق مشا (ریعکلا) ردیمما ر عاش ی کیا هلیس هی ل وغفم منا (ټعک ا) عت یاد زوبمکو رپمک یش لا قب

 رتعکل اش ندفنساسعملم زوی رەدیا لنا هف رط یکلا یک ش وخرس هدننزو هچ رخ دما هیقوف یان (« عکل ا ]

 تعریس هدکع رونو !دیدشادعاذا لچراارتعک اش ردهنسانعم كمتر کس دشو نارکسلاک لبا اذا دیشی |
 (یفکلا) رديدآ شوقر بشه هچ سس هدننزو ذفنق. ( تعکلا) یشلا یفع سسااذا لچراتمکلاغب ردمتس انعمللا |
 راکناعب رشو توبن دوخاب قینادجو هکر دید تنم هتل رافاک(نآرفکلاور نوتکلاو) هلیتفو مع كذاك |
 هزاوکه ناهد راض كفل وم نما دضلوالابابلا نم انرفکو اروفکو ارفکل ج نارنک ل اقپ نیت زابع ندک وا |
 نارفکو تعیرشو قد ی هدام رفکو یدناوا قال طا ن ونک دابا تیم نح رفاکر د ەنسانعم ریس رک ل صا |
 هکدد هنسانغم كما: راکتاو زس نتن لبعنم نارفکو راوفکو ز دل عتمه للاغ هدنسکنا زوفکو هدنراکناتمن |
 یندقرد وا مسا رفک هکر دحر اشاه رتسو اهدجاذا انارفکو ارونک بهت و هللا دین رفک لاقي ردیلبافم رکش ۱

 نیکمالبافازغاو رارقاو ف وی یی اعتیراب بانج الصا هکر دی راکنارفک یرب ږدهرزوا عون تردور دلمعتسم

 یکه نعال هلع سینا فکر دت زابجندکم طب رارقا هلاسلنکل بول هلبلق هکر د یدومج رفکی نات ردتراپع ||
 ردنرایعندقمال وانت دتم هلءالسا ن دایغب وادسج نکل بودیارارقا هلنابسلو بولیب هلبلق ردندانع شک تل
 هک ی کی فک بلاط وبا زدکلناعانتما ندل وبقنکل بو دیارارقاو بلب قبغح بلا دنعو یکی رنک تلهجوآ ||
 هلبلق بو دیارارقا هلنابسلهکردیقافن یفک یار یدلیالبقت نوک نلیارام ندنموق لرید جد یراغرفک اکآ ||

 ینقخ كمدآربهدننزوهلعافم نرفاکل) یهتنآ یکی رنک اوج مانلولسنب یا با ردنرابعندقمالوادقتعم ||
 یناسحاو ماعنا هکر وند همدا ل جسم رفکلا) هدعجاذا هقح هرفاکلا فی ردهنساضم کای زاکتا |
 ؛نفاکلا) هناسجاعم ةمعنلا د وعجم یا رفکملج رلاقب هیعلوا کش هدنلب باہم باونلوا زاکناو رس یھ نکیاراکرچ ||
 را فک ی یجروتد هپ سکن دبا راکنا نر لتي لنیرات رمطح هتل تلج یمح نم ورد سساخ نایلوا نموم ||

 ةرفاک هأرماو رفاک لج ر لاقب روند رفاوکهدنعجو هرهاک هدنننّوم هدننزو باک ر ولکر افکو یک هز رولک هرثکو |

 رفاکلآ فوج ین ءاجلاسقب نوعی دلیا رتس یییشره هلی رونلوا قالطاهیدهک رفاکو یلاعن هل علت اسیا |
 رونلوا قالبطا هفمربالویبو هبهرد 2 ویو رک ایا رفاکل اف سم ا تب اغ ل اقی رونلو |قالطا هیابردو لالا یا |

 یمن رونلوا یالطا هنیک او سم یا رفاک با بس لابی رونلوا قالطا های یسقمو !بتظمو
 انعردیا ازفاکسبل لاسقب رونل وا قالطا ههر زو عنراز یا فک ه لای نوهکی دليا زس هدنمز
 دون.دربزوفح کب شعانکج و روتید هضراراومهو زودو رونلواقالطا هبضرانالوادیجب ندم نابتنناو

 زونلوا قال طاهفل و کأرق و ردپدآ عض وم رهدندالب یس هبق لین به فاکورونلواقالسطا هن تای و ||
 | ىد جي اوعچرتالعاذولاذخ ف لاقماللسسااهیلع يبلانا: نیاذخاهنمو رونلواقالطا همدا دتبارآ هلجالس و ۱
 | عرش اوج وب پارکی رب یرب هرکصندنب عب او شک سانلا اور فک هانعموا ضعب باقر رکضعب برمضیارافک
 رفاک هک رکلبارفکتیدآنالواندمالیالها دوخا نکلیا قانعا هرلناوا هدامآ ورکه جالس تو لایق |

 جال بلا ینبالدارا لبق ضعب باقر کعب برضو ارانکیدمب نعجرت ال الاذیاملاقو حراشلالاق زمیرولوا

 یمعاذکو نوع یا ربعکب وهلا ردند .دادضا هلکغ دال والصالا یم و روند همدا نالوا لصالا برع

 | سا تلاوت ضر وتا اذا خ راوطا هلعفیاکسا نا اریذکت اودقتعنال هاتعم لس یقو برا نعیهنل| تاذندارآ 4 اک
 ج SESE ي سس سس ترس حب تب چوب

 س

 تلا



ِ 

۹4۸ 

 | یربمک ك ناک ہلکا زدی دا كنهسکرب ندن رعنانسرفو ردعساث "رب هدننزو ن دعم سسکلا) ردنا

 هوس انکو هزسن کا یعچ ودیرعمورمسخ ردبقل صوصخ هني راها شدا سرف الی رصق كتلاو یتجفاضعب و
 | قۈزىلكو یرسکه دننبسن یک ں وسعر دکن و مسکن الوا سایقار ریز هززوا سابقرمغرولکروسکو ارولکن اک او
 | لوف ىلع هب هب هقان هلو کروا هدننزو روبه (رومکلا) دین هب رقرفاو هدنع : لب مک تافاک سکا روند

 مک اذا رومكا هقانلاتف "روند هب ۷2 ارردنا هرکضن دقدردلاقن وکی کاب غو وقنوحار اعطای کلیک

 | طالخا کر یدراشرداقنعثلثکد وند هی ب هاب تک كنز به (یسکالا) هتل اش اام دعب هبنذرنسکو ا مانسا خف
 . |[ ةر تكلا) هتنباسنعم ىرقلال افن رونيد هنل انب یوک(ووساکلا )یک رجا تیک التم رییوهشم هدر ءار
 : MOTO لامبدننزو تنع ردرسکی عجروند هنسهجراب رب كن هنسننالب رف زی هلی رسسکتفاک

 ]|| تاكد لج ر لافي وند همدآ شوشخمنالوارولوا نوبفءاسمن ادهدارمشو عبس ره هلن (تارسکل[)رسکلا
 ]| سان کا بوک لو [شلهلو اریغقی ساس كند رفم هکر دعخلوش (رسکتلاعج) یش لک ق نبغبناک اذاتارذهو
 ۱ نان صیاصقا کد دیه خاطكنسکو برب هدننزورببز (رسک) ناو قاسم ,هردردنملوارسک
 | ردهلغ یرلکدید دے وص حب مشع مفکر دد نالملج فو نش كل رو تلف اک ( ةرمس ةريسكلا) ردف درشم هرزوا
 | و rer هکر ونید هک الب نالوا ندنسد لف هدنن رو تدنج (ریسکلا) ردقح هوا هر زک وو

 ]| ندیس هدعاف عب یس هبضق كنآ طساو هکر دیدآ تسالورب هدقارع هدننزو رفعج منکسک) نولکراشکی عج ونقاط

 | شید هدنتزو رشح (سشکلآا)ردنوتلآل اف كيمزرکكبب یکیا نوا یکی بارخ نا هفصا یبارخنالوالصاح
 ۱ ايكيا قن وکی ید ا اذا ینانملا املا نم ارمشکه انسا نوع لحن لارمشکل اف E رپ

 جم كلبا منت رمشکو دوت انار و زردی یر باک واد کش اعانج هنوکرب
 هلعافم(رمتاکآا) لیوا لب ر ندنلاج عضوممانس درج هدد هکم یا نع رنک متین یار أ رال لوقت

 مکه دننزو هرتشع ةمنكلا) ههل یا هنانسا دی هربشاک لاسب رد ا رص فنی روب ك مدار هدنن زو

 | بولپ ربصیزواو ,هنضاسنعم سان ربخرونبد هکغایروق هلبثعتف یشکلا )رونید هغر ص دهان هریشاکمو ||
 | قجج اق بوقروق رواواردصمرمشکو هبلعادلک | ادوفنع یا اربشک یناطعا لوقت رونبد هملاص شخلوا لکا
 | ردیدآ عضوم رهانات نم ءاهنطهدننزورفز/ ریشک) بم ) بترهاذا!مبا نلابابلانمارسنکل ج زار شکل اقا :رد هنسانثعم

 | نالواوشراق هنیربیرب یر هناخ «هننزو واین سیال ندیدآ هب رق و هدنساضقاعنص دو مهرد(دوشک] ۱

 | ینرنشاکی نکن ذنص یا یرمش اکسمیراجوهلوفت رونلوا قالسطا تیللا رشاکمنب ره رونید هیوشموق
 ذا و هرممک اذا دفنا مشکلاتی رد هنتسابنعم كمزا بو روا قنوز كمدارب هدننز و هج رج(: رممطلا)

 | اقلدپو تشز هدننزوطبالع//رماسشکلآ)هاکبلا شهسب!اذالج f ارتش ردهنسانعم قشبیهغلغاو سیا

 ۱ كجراش روند هیمنیناهصق هکر دیفدارمو هدننزو ربصق(صکنا) یف یار اشک. لج ,زلاقب یون دهمدآ
 ۱ كجرف لینوکس كد یاظو یم كفاك( یر لفکلا) .یصف یا ریصک ی لاف ردلدبمندفاقفاک هاروکه نسب
 ووپ هکر وتیدهعابنالواءدنززوا ږلکر و ینعب نیتیلکو رونپ د کچا الو قرغ وطهنسب نګاو نوک د هاو ود
 دونید هرظکو و رظک+دهتنرب ال واو رونلو,قالطا ةنغاب هرکصندفدل زض رلکروبلوق لع روتل وا زیب یاب
 انچا ویددکرک كجم ک یا هقلحب شب رک دنا کیا كباب رظکو هلی رافاک
 | دلوالا قاس اودر لات ورتول| قلم بف می ايتضزخ واسهل یاسوقلا شنی رتولا ةقلج حر لاب
 | سوفلار ظکل افت رر هنشازعم 03K ی که نیراشا كباب تخ كفاک نط کلا )راف طک الاف

 اك ا ااو نزلچاغآ یم هاو مر ایفع و خ م نالذک, آر ظک الل لعجاذا لّوالا ابنابلا نم ارظک |
 ۱ هیرمنکد كفاك یر ضکبا) هض وفاه فرج اذا دنا رظچ لاب ب نالیاووهلط ندادوا هوارمشهکن دهن انعم تفت رک
 قلاصقصاب فن راق بو زوم بیج وج ج هل كمك یکتا :ونیدریکش یزاقد راص ناد كت زق وا
 نک نوم" كاری هودو فک و ردکو عف ن مسو هنطپ الثمذاعبارا باسبلا نمار هک یبصلارهکل قبر دفننبانعم
 ۱ رجل كالا و)هننز و ضتک کلا ۱) يا هما ی دقتعا | ریعبلا رمک لارڈ هنسانجمیاخ)غاب یک روا
 ۱ لیعفت ان يک اراک هنمه مک وج قلا شلاسطقشاف نزافق ن ۈږ ومه دننز ۋ

 هنموکبا )رک ؟ ی یکی ربا مک لای روهنسانمم ناخب غ اندک وین روا ود ةدراناوزەدننزۇك
 لدیف دعا اذل ماسلا رع وکل اپقاردةنس انعم قملخ غا یر ؤا هدننز و فلق وجب

 سس ی س س ےس س س
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 ازای هلبصتف اضعب و یم كلاب و ینعض تنسفاک(هب کلا نزدیدآ فو رحم یھ شرب هدنارآ هلسیعتق كنا نورزاک
 كنبسو یف كفاك( سکا ۷ر دند نخ ازله نضجت کر دتیعضا مخک نایسلوا رعت شننک«نعیردتدنش هلچپ |
 یو ین بابام ایبک geen ی یر دیابت قیرق لینوکس |

 كعاهزب یه وهم مس هلال هدهاعت اذان ملک لایت ید سو سانت ا ا

 درب هیحاسنج مضاذا اروسک و ارسکناطلا سمکل اقب ندلمتس# هنانعم قمصق بور وشود ینرادانق هدندتتط
 نیحانخا کاخ اروسکسکل اش و عوقولل اهضانا ازبتیکهبحانج را طلا رسیکهدساسا نك عوقولا

 موس هل راسعیدصتلا رمغلا لعفلا یرحشییج من دلما دتر ااوبناا نادا لا ناز

 2کي: یف اکر مکر ,هیلع ای اوا ات اذا دامو ل میک لاس ودل مترف ہننافسج تلفن ۱

 مصطیوهو هتيتا مرخالانب دعس لاق رع تبدخ قو ةباسنلا ناق ردشلیا یملت هثب دحوشا هلکن و فو |
 نیلمظعو وا زيللا نم هیلعاسع مسظعلا تفصنوا رفاولا وضعلاواوضعلا نم ء رجوهو لا نورك ع سال |
 رونقوط هرن لوق لج وولب ردنا نولو و دلا هجنهاک هکرونید هنش هقش یغاشا كرداخ رم سکو رکو مطرشکهیلع |

 اهنمضرالالع نو مسکت اهوا نفس هتقشیا ابار ننک عفرالوعت رونید هتنکنآ نالب وبقنولکوب هنخلوا |

 هنمو یکم سو نسخو رشعو تیم قوای دهبشروسک هک هد مایع ءرجنددحاو ءا رعنا نعد رداع

 هنسانعملیلقرزترونلوا قالطا هثشزآ تي تسکو ااه امانبقنا/ مسقتت ملاذا سو ورا ىلع ماه تلا تیزسکت | لاصق ۱

 نالفرلب سه کر ندر و رهیاننعنو راک اہک ل اه قیر ریعواطم دنت زو ل عفت مرہ یک تل ا) رد نسب العم
 ظاعراو دون کیو های كاف وف ارد طاووس کیوه هد هرات ام ||

 یوم هدننزو مکر ودر سکی ج ردلعاف مما /سساکلا) رونی دونکیلد لج هک نرم كقو ها رم
 هشوق نالوارروش وید بوصقینادنق نک دبا لوزنداوهنساکوهدننزو مکر زدرمکو دز اک یجبر دواک
 || ساک هو مس هوا بلاغەدباةعروڕ رەت هو خوقولادی ها ىناذازرىماكاسةچ لاقي ولو فضو
 رواکیزایکو یکی سره ولک یر فلک ی چا ةرولدکم یارو هک قان لاشن رولو ضو زنه قوا ضا ۱ | للخو نهو هنت وقفو وعم ەن دچو هلت هد واود هان منو شکم هبننزو ربمآ (تسکا)روتلوا قاللسطا یلند
 هکبروناوا ق الطا هزامو د لوش رساوکو یدناوازکذ هکر یقاجت اهربساک سا وکلا ابلغ كغلاو ق كفاك
 لاقب هوتید هتسیتنرق كش نالب رق هلل راه اک(تراسکلاول(فاشکلا) وااو اردنا زىنىك یراحناغ ین دززت ۇق
 لانقی هنعو یدنلوارک د هکر ییعچب كلك کف رھ (ناعلک )فمر نبت ام یا هنراسکو باج ازان اذه
 راشغا همت و لانفما بو ویو رد ةطاوق نیکان د هچیاب باقر بواوا وب یی هل صو دی طحرانک | اج
 كن هتننزبو اهر یمظظررق هتسن لدناکمرلنا ه دنن زو لزم سنکلا) ریمل وارا تعا کو یوآرحلر خالق
 لاقن هنمو رونلوا قال طا هنتفص مب :رنوربخ بونلوا فصو كد دآو هما ریکع ونروخد ةت قلی |

 رسما یطوهلانقت دلتا نان و لضاو رپ لا دنع دوجش نخی تا یاس اباد |
 رونلوا قاللسطا هب وشموفرب راوند ودذوخ ام ندر ہک نالوا ةن ات هیحاهدننزو دوا مچ مرساکل) لضالا یا

 هنف ارط كرنك ت الب ( مک دا لا برکات لکی ای تا یزاتیوع وقت 1

 دعاسلا | مغ وهو حل ا فر لوقت زونلوا قالطا كراو هکس وډ غا و هکس رد ناننفصن تن :دنفط) یرطّوطا

 سم نران یو اونا نر رکو اتوا و ته سم داولاتتف

 ۱ هدننزولاعفتا (واسکمالا) ۳ 7 ییعع لاردا لاپ WS Ropes زو لاجتفا ناست الا ۱

 قءریقكی دوخاب قمربققوج هدنتزو لدیوفت مریسکتلا)یسکناف هرسک لا فرد هنسانجم قارت ردعواطم |[

 ۱ لنونودنراسبعندنرللاتج نالا هقارطاو یرزرب حاغروک درر( (جدوالازوسک؟(قفرلا ىلا هنع تفتصن نام | ۱

 وار دیار ندنزارو سکت انوارک دص هر ولوا فصو هب هود کوشا هدننزو ااغ ن تکا دق وب یدزفم |

 1 هنسانعم قغاص رادقمرر رادقمررب نعد بوت بوت یعاته مدآز/نسنکو رولوا تقلب هنیزاب اب

 ,ینیدصیو ا ونابوت هعاباذا هعاتم لجزمسک لاسقیربیتلاح جاورنتاصذضیو اباج اوز رد ل متی ۱

 هکر ید حراش نونید اواو ا درزا دوختن كول دوخام اوو لوت لم رجوع |

 1 ندورحناشسلواغلان هم ات تیاهنطاسمکو واک ناو اسکار قالطا هنناجو هبحا كش رهو ۱

 ن2
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aEیر ور صدا و سعد سس زاویه صعود سو دو وسوسه  aanمنا یاسر کیه  

 !E نالقا هدردص دوم یر دوش یخ یس هاش رار هدناسا فرط هدنلاح فقواریز |
 ۱ ۳ روم هکر دملا ف توصوهو رک a نالیغو هکرونید ۱

 ار :تابهاذا نابشلاو عیار بابلانمایرک نکیو رکی لجرارک لابقب رولواربصم باجتوبو قنا
 هىا رکن | لا بتی رؤلوا ضراع ندکمک رابغ هزاغوب هکر وتید .هتنسقوسخ و لوش رب زکو قتلا توصک |
 ر بصوص ۶ مزاج قازع کر دیسا كخواعونرب هلی كفاك( نکلا )دیا لزهر رب کو رانخلانمیرتعت

 ناقحراش بد ةنپرادقم بدرا قرق لوق یلع ریغق شل آو ږونید هثیش نالواهدنزادفمیوب كشا ناو |
 ةزضیلابرکلا ايس لم ارك ء اسم احب اذا ةياور و رذقلا لم ملرد ناکاذا نيريس نبا ثبدح ینو باا |
 ۳ بیل از د فیصنو عاص دوکلاو كيك کم ةينانم رتفقلاوا يفق نوتس :یرهزالالاقوراقوا هنس |

 خوا هني هش قولقا ۳ دنبانعم میکنید هک کواغانضنوتس سو لکواقسو رشعاسا |
 ۳ یؤیارغوا هیدنیسخ او یرول بوقچ :ندیراغابط نا قبلا هکردل لک درک هم ره هلیمجمفاکالاح راثبانآ رنک

 ا: لصومو درد غضومربءدنس هکاوا سرافوزدیا نارذک ندنمر هتان مرخص میظنع کا بوراو هسیلفت |
 هرم هزاتو هعفد هکر دیفدارمو هدنزوهرم هلبتعف اف ورک ردیدآتلابار |

 | بر رهندماش ناو حابصب کو رولک تا رک .ىچ هتلجیا هت رک لا قا ظیال لالقیراد هنسانعم موتهو هلجنو ۱

 ۱ نو یربشب(یرکاا) "یشعلاو ءادءلایا نیت رکا ذآ لوف رود ناتّرکهنشکبآ رونلوا قالطا
 |۱۱ age mita نيچ روځ لوش هلبعف كفاک رک )رد هنس اتم موجو هلج |
 بر بو جا نی با ایف نازک متن یکزمروتبت هاج هه زو زم کلا ]
 a اپ ردنرابعندمالکوب یرلرصسو نوسفاوردبا لامعتسا هلنوسفا نوعا ریتخسنوذخا |
 :هرهه»ییرکد نالوا «ددسنیکو تک, كنت ىم و ده سسک تیلرافاک( هرکی کلا یر ردا ناو :هب سن دوو ۱

 ح زن هنسکوک,تلاورحیجاصت فا قلط» لوق لع ردیارارق هدنرزو| بورپ وهرب یان کرک وج هکرونید
 7 O SEA فخ ېد لک بص یهوا هروز يسر هوا هترکر کی یع ریعبلا رب
 ۰ کی نوک رک لیزری كو رکا یا یر دی و كلاموب ا ندتغل ما ة کک نبال ازم ةغا تج یا
 رغ كرفان رک هیت هو با ذات رکم ةقان لای رونلوا قالب هی نالوا زولبغانص

 کی ۱ E RASER دیدآ هر هدنابصا ۱

 ۳ سەد رون دید هدلب ید قنا قلی ۆرۆتيدەشاق یرارکذ دان هردو دکتر دم دلو را

 | تنو دراز تی هدد نردد تیا بښب هایم كفاك روکرکلال دیدآ هب رقرپ هد صفق ها دادغبو
 A را ذا باجسل وال رکی کت لاقبردمتتسانعم كل یکی ہداوھ باح كاذک وق
 ۳ دهن جا اسکیت لایق دواوا بوت نفرات کو الا وفا کپ چن ایغم كل عزیر
 ۳ 7 e ki دهن ما نعم كلها دیترت هدنصو خر
 مدرج زر تاو ۱ نی رم طبیب 2 نا یه کج نچ نادچرک
 | نیناکبنالوا یکم یجنکمدآرتکدوندهنسهاوقم نیکو هرجا, لوش هاب رسک ك فاک ن ادرکلا) لبادچم
 ۳ ام فالو را دزکلآ عیب ذوب یی لوقنو وا شل توددلوط یا هلقبات
 سم هن پارت ندتسکو مت نر یتدمآ لو بوبا ضبوفت هجا لجال هد بتن ضرار
 ۱ سا هاروا نوخ اب بلب نایت اوت بورد لو ط عی هلی سبک یزرب یسهلوقم قرخو هرفح ضعب
 ۱ كه روکد ج ضزاو جک جیپ تل غم وارا دزکر ام او ءا ہن والت ایل |حرطا بچ ږوخاب
 | داد مراد روس اکو هی روم ی یر
 | هد تولوا لا لو راجنا س غرداچو نیل لپ ماوذخ اف دما لرد
 || ساک اذیت ایسنا یو اکتیو ةي ذال ف لاراب لبا لاتا
 ا مس ا r a re argent ابا ماا

 ا



 سم
 ر

 ناو ERT ترا مولا ترذک لار

 ]لنت مردکسلا)" زار دی لکا بودایلاصا بام خب راک درب اوس شعاع ا او
 | نداکو ردنکو ردکواتسج لاق ن زونلد هبهثسن ظیلغو وغو دزو ید الع رذ|شکللاوو هالتزوانمنق

 ةنبرلکک انا دک( رولو قالطا شن راکشا تای اک لا تتن) قوت نا ناچ زود
 1 ءارتکتلا) ردیمسا گمسکدالوا یتبلاوو بحاص ك: ەق مانلاونطلاتیود هدننزو زیان دیک ها وا تک 4

 ِ :ردینآ كرد رب ند رج لول هد و" رهوح ( زد یک زد وک) ندن ویا یاروا یازدهم دا زدیدا هدلب ربمالنعهدننژزوما

 یی زارو نر ما لزوم دزو از دکر رشا قیا راج كەك انیالکآ بدیع رجا هل وق
 ننتکل )زدنا اخ کر د اض نناهللسشن زو هني هج( ر دکر یدنا یی وبا قس هک کز دیا ثادخ رب
 هدنازو هت رچمآ (تتر بک )فیض اذا والا بانسلانمآ دکل دکل اتق ردافتسانفف تک ود وضهدننزواو دغ

 زدک لبا كو تا ماو بالو ین جو م او ی وزا فولوا ت وف ن واخر ناروا قالقا كا هلم
 م وقرب« اوز نر تا دبع ن هونا نونلوا ریخت ندید ۇل ۇع هو بلا

 ند ونک اون ینهیردک ان وند !تافول وق لیدلو ریقلت لکا نسترن ۹

 | لا دج ی ونال تلخ !هدادعام ند هم واریز ردتفلت بنت یی ر زکال شی وعصتباندنز ۱ ل

 | دداحیا کک اش لا: ر رونندةنسل زا کالایی وا و :وقهدننژو [ SK یدلیا لاه دا هیمضد وف جس

 و رنو وکشاا) روتا هنش هض وب غان القة دب دلم وج کرد هنئانتعم هذادکهدنتزو همان (هرادکلا )ذی

 | PORE د او هیدکمتید عامر هکنلا یی رطار دیس سفر ص وضاع تاج و نت
xزد زدک آیالحباو ژدهفورغتلاضا هلو واک اردک الا )ردى مر ی تل رقهبهندم هدشنزو رد  

 || دۇلواىراصۇئ زاغوبو شنق رىصاو زود نو هکر یاهو تی بدن کز یک کلا
 ۱ "یسهفرآ هکر د طاطغىر و نولوا هایش ی ادانق و نارا هک 7 اراف هک وج ىو یر دکی ردات وکو !یشوققلترغب

 ۱ندهشنن رب هدشب ۰ راکت( ناوکتلاو* ها نو دو رغ( روز کلاو) لبد د شق كارو REIS راف و |

 رارکو ازورکو ا مف رک لای اذن زوم ءمان روش تو دیا هج وتو لی هنرزوا دعوا

 "هدکخب که تن ردبت ت هرزوآ هیلع فو طعم اض طعم هرزوا داغ كقاۇم جر هنعو قطعاذا لاوالا بالا لّوالابا لا نم
 هدهب تودباع حرائق نر طیت کش و رک رکن دقذنآیعالسیهدن زللا بودیا موعههرزوآ نمد زر #

 لات دعوا فدا س رانشلا ابصل فای ك مود رکهادکه دوتبوکق او لب سا
 !غابلوا لب نتشلوا مما ر5 دمبل شالا ورق روش دعا شلاق هتفویق یلدا رحمی

OEE |رۇن هدنک للا لاش 1۶  Neg۲ لغزوناوادوفصههعاسعااعر ارخت  

 كۆد غاب سوقماق و لو شو وند هی هنوکوه دوخت ار لا ناتنلوارتعت طاله |

 هد برم لاک تۈر وتد هب وق :نکورولتیکع نوم كركر بودروم کتا ندخ رتی لب

 یهر وعوض هدنآ کروم ةعضومل وغ ل ودلع روت هی وق نیقنو هدرخ ۵ E رق هارد ج |
 ا زا وا وا دایک وتد سال وش کوب شک فاكر دار( وبا وفا ۱
۱ 

ِ 
3 

1 

 تست 0

 ۱ هنود هن ود ی صق کافاکو یک ك یم ا ) هدشنزوآ داش نا کلا روزا نر 4

 MEER هنو ليف نیر ) را رامز کت و رازکو م ناتو ءژراشم تا ج

 كلبا« داتعا یا دعب ةر یادت رب هنززو هست ةر کاو زدی رغ 3 زا نالوا 04
 ەتو مک یا یل اات هم دانا اا کت واراوکس و ازار مالک کنید دنس نع
 ۱ رو هن تی اتعم ۇۇ هل و هرکی سم کرک لاتشازد هثسانشعمقاقهداما ىز خاب هرم ن هنا ی لف د

 : !الایقنر جا وما اک افلام وقل كل وک کک نکک یالبا 3تو اشکاڈا ماو کرک لا

 EOE OTST هزکصندقهلفاطیذولب لب و فاقطوارفرقاذا لا 1
 8 واردات نک کل اتش رد هنس اعم قلزوب رکن وقت دعب هع یادت رانا تات لا
 | یشاارکول اف رەنا دکر یب اتان و اهم اطا اجلا وکلا ترنج
 کو و ها کرک لار دشا كليا تبع وهبة دادا ەتەر رک ل اتش ردەتشا تەم كاشايا فدو
 ۱ ږوناواقالطا دار ءارنڈایتھ ف رحهدننزو عظع+(ز لس دنا دما جسم جا

۱ ۱ 

4 



۹ 

 هدسنز تنا (رنکلاو)" هدنشن زو بارش (رایکلاو)+ او) هدیسنزو کاوی
 | نادل قا لاقب زد لار عتمه هتتسانعم تاعاسچج هدننزو بارغ"(نانکو )روند هر هنسن قو چه ډزو لتیص (نیکلاو)
 | ی ی مو تر نو بلک دبی اه یا یھ اک یا

 رها زوندمدآقوچكپ ایا رخ هدسنن زو لقیصرتیکو ردیدآ لجرزب هد نرو ربما (رینکو )مهم
 "یلطتاذا :یشلازنک,لاقبرد هنتسانعم قمل اغوج هدنشنزو لیعفت مر رکنا ءا طعم ربخ ی

 n ERE غچ ئیلازک الامر رد هنن انعم قل غوچ دوب ل رنک هربه

 بد هلندآ یحاصناؤارف لام هدنین نو نسب رکا هلامزک اذا لجرلارنک, لای رد هنټنانعم لوا

 اربنکیودابنکم لجز لاقي رود هی یک نازوارولزوس قوج(نکلاوانکل تک لابوذ یا کم
 ۱ شید هتسانعم كلیا هضراعم هدنصوصخ تزفوو تریکردند هلام بایت ه3تنزو عام( ةراکللا

 قوا هدایتی توج نداةنیینژ و ردغوص» ندنون راک ن اسلوارک ذ مهوبلنف کلا ےھو بلاغ یارهورزکم
 هد یاهم هل اکم مراخکتسالاهنم دیرش اریثکه م هنم و دو .دارا اذا ءاتسلا ةر اک ل اش رد هتیسانعم

 افت رد هن سانه تاقس قم اضوچییهتسنوتو هته بر طشلاار شکه نم هیسغنلدارا اذا ءاسلاهزنکتسالاقب
 هست اطا لاب فيرون دونی قؤچ هد شنازو یهو وکلا ) هنمزدشکاآ ف بغراذا یا نم
 .فتباطو ردیعرشقالطاهنب رلانعم تّوبنو مالساو رونلوا قالطاهرابرغقوچشلروب بولپ راصهنب رب

 مد و وو نادم رحب ید دایمان هدننآ هدنلاح لثاوا ماظ جا اخ هک دیداهیرقرب |

 :رونید هفمریاو دیس اذکو ءان طعم ریخ یارثوکوه ل اقیںونلوا قالطا همدآ ناشیذو دیسو
 دبا تارشا ]رنو هزوس هکه شن رولوا نیغ ښنمو رضتت» ندنآ اشتر اسهنا عیج هکر دیدآرھنرب صوصخ
 ۱ امض :(ینکاد ولید هنکعچلرق یسعرولبد هنسبیامرخ رد زئاج لنهو, لینوکس كانو یخ لفاک
 هدننزو نینس رنک[ ندنالآرغد و هلکن هد :راعشآ ردیس هداتفاقشاخ عا یجبایص راکت مان “رع کز ردروهشم

 ژدیدا ےس : شب ل پی ممطو سیدج هدننزو یرکتس(یرنک)ردندلاجر "یاساهدننرو ث د (نکمو)|
 مرکز یداوا ف رمش ملدالساو قو همرک | لوسر ترضخ فرط بودیارسکی آسیب زان لشو
 دارج عونب تبان هدنرلعاط نانباو توریب هدنس هکلواماش هکر دینا بطر یش عب تب وطر هنوکرب هې
 بر کر رس هل غم نالوا لصاح ندرجش مان داتق هدنادرفم عیج هارو یشاردیاروه ندنکوک
 ۱ ندا لاو هدنزو هرخاف رخاکلا) روشی مک هغ هفوحیبرشذهدننزویرشب (یزنکلآ)ردهنسننانلوازبعت
 | نام هن اوز رب آر ضومرهدنم لوکس كز هتک یاب و خف كفاك نارانهک روند هنسبضاشا كن ردقلح نمی

 سس سی ی

 | ل: رافاکةرودت اوز رودکلآو) هلنبتعف (سسکلاوا هدننزو هرابلخ (ترابدکر)یدندارواینارانهگآا تیوقمب

 بکن کرک هبلادنعوافص ضيقت س.اطاوعا لاو قافلا فابلا نمهز کو ةرودکو ازو دکو اردک را دکر دکو

 مر هدنشرعدو نیعو ءام هرو دکو ردقلوا ینرلوکو زوبقتمارق هکر دصوصخت هذلواهدکنر

 ۱ | ةو ذاك لینوکس كلاد (ردکلاو) هی زیسک ان دو یتف كفاکجندک و هدننزو جنا (وچک الا دک ینه ر هردکو |
 || یغدارغوا هک وتلوا قالطا هوصلیسلوشو ردیدآلجدوب ږ هک وارونپد هش قالب دزافصو يک کا
 لاک زز دک او ضرالاهجول ارشاقراضاذا زدک لی لاش د ولی ادنترر نک هلهج ولو اهل وا ںںتوکہپ بو ریصهرب
 اضف (تردکلا) اردک هلعج اذاءالار+ دک لاقت ردمنیمانعم قم رانالوبنهنسن رب هدننز و لیعفت مریکتنا) رتیدا

 ۱ سی ویو EE دولب هچچهقفوتو رونی دهن هلم روصو نالو هدنزوبل وف له هنروما موج
 ی و هم دنیکآشاحو روناوا قالطا هنس هراب كس خم ربا ناما رهف بوب وقندنتلا فال نکردرکسیو

 سا لانه رم زانا نمر شبس روک ردهتسانعملعرو هلتع رمسهدنیز زو لاعفنا مرا دیکنال ۱) ونوا

 | تد روخوار سو ضقنااذا فصل ردکنا .لاقتودهنسانع كم بولبز ون داوه ى شوقو عرسل ذاهرنق
 | قلغاطب ولحاص بک وکهدکلفو اویصنااذا رج دنت مورک وقلارذکنا لات ردهنانعم كلکوذبووشوا رزوا نعمد

 زده انڪم

 . | ناوارف لاف كمدآربوملطااذا لهل کل اقیرد هنساتعم كمر كمرپو شم یبا امرخورشکبیااذآ لجرکآ لا

 | کو ال اادک قبلا توفص هکردهنساملوا قالب هنسنر هلوکس لا و ىم كناکةردک او

 3 | اراردک ءوشلا دکا |لاقب ردهنسانعم قلا هنسنرپ هدشنزو لعفت رتدکللاو .« دننز یار ا (رآردک الا )ونلوا

 ]الا ران تقرب دان نو چ زو یار راک ایا .مدننزو ...یدا کی رذکللا)یاجهردونک



 زی
۳ ۱ 

 مس ۳ ج حس
 ندفوذح هيلا فاضم هکر د هدنزبدقترببکریک  هللا دوخاب ندیم هتکنون ید هدنشهم كتعلل apy كترامو ||

 | ر د هدنزدتن هاب مکه نکی رعب نا نمربک ا دوخ یدناوا فذح یی هنحوضو ود هدنکبس ۶ رثن لکن م رک ا دوغاپ

 ردشفلوا تماقاهنماتقم ردح مسا ردب وصنم هلیلعف رک آ Pi EEE ۳ ارینکریکا هاو اآ
 هلو وولوا یی هنسنزب (اکتسالا) ازبک لهجا ذا١ شل اریکل اقب رذهنسانعم قمولواو تاون :ییمنسنو ریکتو نا 1

Jترنلکوت اوت و هدنعر ظعو ارنکهآراذا هراکتسا لام ؛رونلوارتعت نسکوی هکر دهنساننعم كلی دع مظعو  

 ها روکووا نفتسنز, قو هل رتتنک نره نابگالا ر ین اجا ساکت لاق رد ةنسانعم قنلزولواو
 دل یعتسم هتساشعم للثا طغت قحوخو هدنع معو و ارمیک آرا ۶ لاک( لات ریه ننسکویلوا |

 خراشلالاق .تضاحاذا الا تريك | لاقي ردلبعتسه هنشانعم هونننانعم تمزوکض یخ ن نوناغو> طّوغتاذا "یبصلاربکآلاتتفب ۱
 | ءاهال هفقو ءاه ءاهلاف "ناو لا نک ناف نیمی (منبکهنیآراسلف) -یلاعت هلوفق ناق ها سس نبا نع یورو 1

 بابلا نم اریک نشب انالفرکلاش ردهنساتعم قوا داز توج شاب ن درخآ مدآربهنشتزو رج (ریکلا) بانک ۱
aدرس دنزو لازم (ربکلاو) هلیعصو نف تاب و یتضف ك يخ( ةر اوا  

 نسلا ولع ىا ةرکلاوةر کلا هنلغ ساسالایف ناق "سیا یا .امکمو+ ةریکمو رک ااف تلاع لاقب ر ردا

 ENTITIES كناب و كنرمه (ةربکالاو) هلن تک ك فاك( کاو“
Ea ۳نوساوا هلتهخر دق رکو سك رک رد هنس اتم مرک هلبددغت كنارو ی هارو زاغ اک  || 

 1 هکر وتد هزالوا ننه هلتطاسو هلق ءأنآ هتشزیک هد ییعب دعوا .ه) تهج تل تسسن ذس زاقاو موق لوق لع

 | تشى ك فاك نکلا )تتالاب مهدعقاوا هک یا مهترکو مهربکو ترک و مهترکو مشرک وه لاقبردندرخ اف |
 [ دانم BRT ETS "یفررلشو همطعمیا مک ناک ورب ذرا
 ناشو فرشو هلبانه رو تيد ېد ەزېک< هنسسانغهمنک اوو نلو اق ال نطا ةهاك ك وبلاو زذ ئاج هد هلي ۱

 ]| یدوبهدننزوماسب زج (ءیربکل )ردهنسانءربتو تم ظعقاولواو نونلوا قالطاهترعو تمفر نالواهلتمج | ۰
 || دکردهتسانغم تم علامه کرد خراشنر ننوه مع یاءایربکو رنک لاقن رد هنسانعم ربو تنظع قلولوا |
 و :رابظندکمروک وی ییسفنهکر دهنسانعم املکوبت راکت (یاکتلاو) هدسنزو لعفت ریکتلا) رذ همنا تفرض ناس ۱

 || ندیم بک ا هکر دیعجب :كنضفا یربکهدتنزو درمص (رکلا) مظعتاذا راکتو لا ربکت لاقب ردیتفص قلا | ۱
 | لجزاریکتسا لاقب رد ەتسا تخمر کت كهلکوب ید و راکتسالا)رر کلا یدحالاہنا یادت هلوقنمو حراتشلا لاق ۱
 "که متاع ردفورعم تشع هرکی کف ضاروند هانت ناتلواربعت ی : ۱

 ۱ هدننزو نانر لر درا

 1 ردیدآ مظعلبجربربکو یک بابساو بنسرولکرابک اویکلاسجنو لاج + رولکزاک چر ود سوکر لنطرکو ||
 || باک زاکوذ) رد لیحارش مسا ردیبقل ثادحوتهدنن زو نازغ ناکوذ) ردندآ هیخخانر هفتسلانا ناتتزوشو |
 نیر ضحا جهل یر رکب را (نارک 1 )ردفا كربماربرونلو ربع ءاوذادک + ندنسارها رھ ناو |
 | هدئن :زو دا (رتکالاو) هدتزودما( یکالا) وددآ هز قرب هدنن رق نوح رهن هدننزو هتف ( رنکلآارونلواقالطا |

 | تولوا هیش هنساولح نوا یروقرونا و هدراناضوق هلکدرونکی سی رآ ان کر وتم هیهنسن نانو ارت نوا ها

 دلت وکیم كاتو یف كفاک کلا دید مضومرب بانه (هریکارزدنارستزک | کا هدزابد صخب وا توالت و ۱

 شوخرسورونید هنطسو كشر هور دقلاو بتسل ا یازتکلاعنفر نالفلاش «ردهنسانعم فرشو ردقو ت تسخ |

 رو شد هپ هفحو هج دوه كجوکو نانکلا هينک دیشم یاژکلآ ىئ لاقرب ند اهم نو ىكى شیورو ۱
 ۱ هلنتتعفو برکت لقاکهدنون نون دهگروا بک ب ودنا عم نب رطا طاح روشد هش راون دل كحهرتیافرخو ۱

 3 ۳ راک الرو شید هکزوا,تاسکوب یدو هدسنزو هغ هک اهترم یا اتکا مما بنس ناک هقانلاق رڈراج |

 تک اهنک ضعاذا هان ترک آ لاسقیرد هنسمانعح قلوا مظعا ینکتروا كشکو ب شود هل رنک« کهنه[
 || .ووکذ هزرطقژرزوا هلروبق هدنامز لّوارولواهدنزرط رک واكد ونک وداق لا ندنموقداع هل سک كفاك |
 ۱ یکحوطس شلروق ناحالاح رولوا شات اج نک روا !یتسوا چ روند هراشهدنلکشه.ق دوخ اب شعارا راتسب هرزوا 1

 تا هد ئانو یتف كفاك کلا راعي و مانسا اپ ەش هتل دبش هات وهو تک اهم انس ناک دقانیساب مالالا
 || هنسانعم لوا قوعتهنسنرولو اردص مەز ائکو هنکو  ردیلباقستلقکر رونىدغلقوحر دامن نىك ك فاكو هلنوکس ||

 یکم زکر اونی هغاقوج ( یسدو هلن .تافاکنکلا) ) لق ضعت "ناسا لابلانع ةرانکو هک راک لاق |

 دیه لاله لار ويد هنمظمو نکا كئیشرپو کلا لا ساب( نو ۱

 هال همش



 | هاوپجولشبو هنا نمت سبوندهنسکب یک ایدی کارو یت رافاق قلا ردندنس لج ی ریبعالم |
 ر زای یه رفف ها دونیب هشاط كنه راز مریم رونی + هشاط تو روند

 | دتلو رفعج فیقلارهساسنمغبرونید هنصوپ جاغاو رو بند هراز یزمرقومجابالواهدنرزوا ننی ||
 ترفه اپس کپ و. یک نواهرونید میش نانلوا نحس تبن هلییدنکو رونید مرشکماعط شل زید هاباق
 صبا یخ (یرقهعلا) نوید هثبش كچ هدیاقصسهنبن دوپ هدننزو طب الع یفابهقلارا|
 | سفت: تغلوم پلە ياخ لا عوجر كود هب همك يرقهقو:دوید هرشکمایعط شلزرد هزاباټ یک
 | REE هنوز و ولو كود یدک دو لع نا روکا

ool ss “o. 

  rبرن یاب فریب ین یخ یر حر مو ۰
 أ ةهدنبمیتن ابا رولوا عونءابیو دولوا كيد كجا نیدرا نیدرآهلغاوا رسم
  ۱جی هدننزو زا هتل ردشجاف طلع هکل اید[ یرفمق *ماوزک اهل هلن دیدن كناب هدنوب

 هیادغب لوش هدالرت هرشفو يرم قلا مرا ذارقمقتو لچرارقمق لا بقب ندنیبانبم كود هبا يرتهق ِتمحر |
 هلیرمنک كف قلا !زیدیدآ حب وب نینجرپ»جننزو نارهیعز (نارقیمقلا)هلوا شیرارق هرکبصن کد نالشب 6 رود ۱

 :یرکدید تفز مدینیکیآ دواب رږدنرابچ نیدهنیمن هاینس,نانلغاب هودو پونلتافلق یک هلیسب ان کرد هسانعمراق
 بول ق ندراوصیم د هد قارع لصا کرد نیم هیات یر یرلکدید فاس هنراقمقو زاق هدنبادرفه دهن

 :كمروس تفزدوخ اي زقاسهراقهیهن هو لیفت ی ووهنسف یک تفز هدقدلوا دتعنیراقح ۵
 هایمان یک آجر ارت منا هدننزو لصفا ریقالا.رلایابهالمظاذا قزلاو بجارمق لاقي
 علا ز بس! لاج ؟ایویقلچر لاقپ روند هقدآ نابیلوا فور ئپ هډ تزور نویی هدا "دشایا

 عمان رخب یروتلانبح رايق ردننپپماسار ایقور بقا نوفل تپریشا لوم اوفنروپید هپ یر هدننزور ایچ

 عضومرب هد هفاضر هی فرو. ددیعما یف دوخاپ یم هود تیک مان ثراطا نر اض زابقو دندن اجا |
uct PEA FE ERR ردیډآی وفرب صوص هنعاچب لع ین هدنب رقذظماوو ردیدآ 

 وډې وسنمهنیرب 2 رول یر قلا یکم با ییجن یی ر عب وب رپ هد آف (رایقلابر د) ریعضومرب
 تح ندرب ۳ قالی دو لاعتفار اتعالاردیدآ عضومرپ ه دقا رجوردیدآ لج رر دزو مظعم اقم
 ہا شدا ھل. عبدی دای جدآ ن ادارت کب هدنزونیه میقلار هیع تکا! فی دخ اراتقا لاقب رد هبیمآأنجم

 درو روند هب لغات فکر رم یسرغ ناو راکه لپ لارو كف (لناورقلا اول دزدنارداقهییسراف !
 ایعضكفاک ریکداوژ دزو بننج(یکبلا» هال مم فاكلا لی مق امت هنزهبءارا عا فاقلارن

 كيوي ۳ قاوا كلوت هینزو, هراسج  EVAREةراکو اکو اریکیشلاربک لا ٠ نیم

 :لّرمریکمو  هدننزوبنعزکو ممجویظعاذایشلاربکلاتی ردهنسان»قلوارزبوولواو ربصضیقن ماجا
 مولممهکربد را نسل نما عیازا پایا نم ایکو ایک یال ارپ لا بب رد ومال تەخ قمل ولشاب«دننزو
 ردغوصم ندچپ ارباب قاولشاپ و نیش بارم نالوا هزاتهچ ناو دوجو هکیدلوا
 یونمویمج هکق لواووا یب و قلوا وب بویلوا كاچوکو مو نکآ جوک یارب :ردنلوا عج تالکوی
 کردند هلیدا شاطل یک ت جوشو تیلوبهکر دکلکریب نالوا نهج نس یزبو .یکتلالجو تماسج ر ولو
 ا لاوئسو د راز ىس هیبخوبریکآ یر رح مالیپلا هیج مانا لوسر, ندان هو هللا یضر سابع ترج

 هدو باش ن بکار هینتزو رسا + رکا یھت یدو نیرکا وهو هنم"نسالنايشانندیت تاک «دنرلکدا
 یه لرابکو لرز سک كف اکے وکر پک ویک ونید هش نالواولواو هلوبب ردرافصو هدننزو بارغ ناکلور

 .مندآ هدروطاسولشابرب کو دونید یوم :یکر اچ ویش مرولک م رونکم یعجچ رک الذکر ولکن ورک
 کردند هریک یک تراک د بانو رد هنیباچمرپکولوا (یاکلا) نسا یارک الف لاقب روند
 كفاك یر آبکیلاو) هدو لیون ییا ا ریکن عربجچیا ازاک نع ارپ اکسل ااوثرو تموز ندید وا باب
 | يئږاب تیرمضح کیون انعم درک لا هن سمت دی ترا او هکهیدشت كنا و ٩ یی

 ۳ :هدروکد مک هکر داف کا | لذا ایکو ایک یک اغ ردنرا پچ نیک داب هلباابرکو تب
 هکهتنردتمالم نیک سادات اس نامند سم هلغلوا نشست شک



 لج زاروق لاق ردهنسانعت ا a ےک هلن تقف روا زوقلا) یهاودكایا:تاتر تاتروقالاو نروقالاهنم تیقللوقت ||

 ا ا

e - کون دوو ور HARPER YN EREN PORNO PrP ITY ne erie . 
  5 1یش ادم م

 قلساظ هزف دوازده اي چاغ رص لوفللع ادرفنمو جت راک داغ كجو لوسا ۱
 ولك نارقو هلن كفاف ۋاك روقو رخ" جو هکرولکزافو لّولکتازاق ىج روش هب هرانفها تتت دوخت هر ۱

 ةراقلا تطناذق # لیلا ةشؤ درازا دن ارت هاب هکرذیذآ دل نفرواهنساتعم هت درود هباولآ ی شکدو یکن ارت | م

 تولز اقدام 4 دن نادلس هلت نقدش ا مدار ندنسالسق هراق کز ون لنصا هروکه نایب تحراش#اهامارنم

 قوا كار نارق دی ناقماتز زا ةد ی دتا" یراق دلقلخا تشاد هز رام هدنرلندن ۱

 ؛اتعا هنخلزا دار یزاقدرم هدکدلر اراشا یچراقوا !یدتنا 14دیآ هقناسف دوخاب مانوط شروکدوخنات مهشیرات

 کود ردیاب رفاه خود هدنشهکلوا ماش هراقو یذلمادارتا یرو نم مالکه للو« یدانمعاو

 هدتتدن ءاعتش هللا ططاو ددا نصح هدن رفهمودو 4رفر ةد انو نب زك ەزاقۆ ر: زدغفاو دنن هداع نصب

 دود نالوا نفع لوف لع ةر هودویکت فزوزرق روند هرقاس ةرق هدنشنزوران (راقلا) ردیدآ كخاط كسیوکو
 ةا ات لاعب ی رلکدد نارا هدینابرتنو شنتخاطت هدییاتوت هدا درم ردیسارهش ینآعونزو رونید هتتسب وش

 (ةراوقلا) دندان فر ةد هغی رتش هدم زاخو "رد بارت لت دحل وآ جا یب طوب هةن نش هاا ایک کو ورق
 اشو نک لیکن ده هننادتنازو رفزولشد هب یتنک نالینکی کد نام ندو هدنشنزو هاست
 2 ۱ ےک نایک دنناوخ اشن كلذک؟ زدصوضتحم دنسشنکن اتو نیشبه لۇق ىلع یکی سیتنویوآ
 هدنتش هتدمهلباهمض)هراّوقو رد هیفروظن قبض نکآرولوا دض هلک ید دش ش نالوا شاسک ندنفارطاو" وهدا

 ءارعصو ءازوقراد لاق دالر انتعا فوط هود تن ًآترونید هثتش نالوا عساو قزز ءارج (ءارو .ءاروغلا)رددآ مضومب
 قلزوو زضاذا لحن ار وفا لا رد دتسانهقآ قلقانوز تناره برو از (زازوقالا) دهساویا ءآروق

 كمروعسو یتشمآذ ادا وقال اقى دهتسانعمقهزتروب توشد روب یردو رغتاذا ئ شلاروقا لاق رد :هنساتعف

 رد هنساضعم قلوالئاز تابت ارو * نمساذا لی ازوقا لاقترولول دض تبلن هلا یا هللواهنساسعم
 4 یهاوذو ٹاک (تاتروف روقالاو) هل رسنک ك نارو یمف لنهزمه (نب : روقالا) هان تهذاذا ضرالاتّروقا لاقت

 ردشمنلعچ هل هلقاع ثادا ءاعاهتن دش یکی تهلک نیفلب و ردذوخأم ندنشاضعم عطقدوخ اب روعرونلواقالطا

 ةر (هزوق) زهیدآ فور هددفاعا ؟ هدنننزو ةرتطا لزا ل ھم یاح لا تاراق, روعاذا عباراباسلانماروف

 هدبزوهتروسآ هت روق ردهدلپ رمد رب رحت هابط ك قاق نیروق)ردیدآهیزفرب هدنساضق هبلیبشا هدسلدناهدننز و

 ۳ (دوفل او دعضومرپ هدا هدنن زو نازکس (ناروف) نانو هدددم هدنننزو یزکینب :(یروف) ردعضوموت هدسلدنا ۱

 هدننزو لاعفنا ناتنیقنالا) قلا لطف یار وقف ناد لاقت روید هب ب هنس شخلتخرو شاروس تفز هدننزو مظع ۱

 هر اقنلاقمزدهنیباشد امگا بودا لب یزغوط هپ هنس نرو" .مقواذاععشلاراقنالاقبرذآ هتسانعم كېنو هرب |
 |( حک لیللازروقت لاتش ودهنتشانعفقلاق ۸ ٠س یس هجرادقمر توکس ۍژکا كنك دنآزو لعفت و لامادا ۱

 یرو- ردعتطوتر/هدنتش داو هل اهقوک ناقوذ) تشاذا هيلا تر وقت لام ردهنسسانعم قلروبق نالو روھ |

 E اش یب هدنحهانراذو دز ورب نالوا هاش هکر دفو رحم مول رب تیرعل نیت ناق ئذ موب یدحوب )رد هب رربهدنساضق 1

 هدننزولضفا زبقالا) ردسالوا لم كني راقدلوا بلاغ هرزوا ى كب رع بولوا م: رهن مجترکشاهلکلک توجحا |

 هلن وکس كناهو ىتى كفاق قفل زارع "دشا یا :هتمرقااذه لاقتردلعفا ندتسادنعم تفز ردکعدیبا كب |

 ثلاتلتناتحلا ارپف هرهق لاق :ردنراتنع ندکلناذخا لیلذتلاقن رظن 4 هکر دهنسابنعت لا هیلخهیسکر ۱

 زدندنسهبنافصءامسا لاالقوت لب قحن ترتضج نالوا قلطم بلاغ نآتپقلآرندندا عضو مر ر ھقو !هبلعاذا |
 راضاذآ لحزارهقا لات رد هتسانغم قوا تۇلۇم ناعصاو موق 2 كمداربهلن رتسک ةر (راسهقالا

 هح اف( ةرهقلا) اروهتف هدحواذا ان انالف_تهقا ل اقر رد ہنسنا قلوب روهقم دکر ونیز وهم هاا |
 هکر دیفدازیو هدننزو هربهفرهَملا) نل اللقا ةرهق ذغف لاقى ولو تفضو هخایوا نالواهحزا نا هدننزو ||
 اطا هان هل ندل فلاندنوت دیبع هکر بد جت هردفو عشره نالوا هر نضمزاید عاق (ةرهاقلا) یدنلوارکذ ۱

 ايما رهاق لکل اساسا عضو هدشعاس حرم تیرتشامم هیاثت یروبنمرهش بۇدا فرخ ئز طم کسا

 کوکو ردلایعتسه تست هردانافاطم هرهاقو زودنا قالطاهرهاف هرهاف خن رخ یزلمصم تزعاوز یدنلوا |

 | رونلواقالطا ه یراق نالوا هر رش ثیاغب هدننزوآ نره هل كفأق (هرهق هرهقلا) رهتلار زونلوا قالطا هسکو کوتهنش هتخ |

 هکر و دهن یرافدات ناناشاط یدازوآتوزوا كناض هدننزو روف طع لوق ھقلا) ةر تشاد هرهق هاا لا

 ی دیس نھ



 ۱ | سرا ندناربا ۹ لولم داذرخو ردشهوااش ار هنلدیلک هنب ر یر ERN ROP یک ًأ ورد رادقم

 نبدا ن دو دم ضو نرم دش دنا لبر مکك نس (فیسماهرطنق رد د )ر دیس س هدرک اش کی رکر ون مزدیسا یردام

 || یدیعل اةرطنقو]هلیحقف لنبش(لوشلاةرطنقو)هدننزورییز قیرزینةرطنق ردنداروا یر طنقلا یکلاسلادوعسم ا
 دين لا نی قدانصاا نیرفعخ ندمالعارد هبرق رب ندنلاعا دنف مس (هرطنقلا هرطتقلا سأر)ردیدآ ی ربوکدزب هددادغب ۱

 | رط :رطاتقلا دل )ردنداروا یرطنفلانانس ندم ن نسح ندن ت زدیدآ دم هدروناسینو ردنداروا یرظنقلا

 هلتفاضا هننیدنکهلعغوق هیاروا هنع هللا یضر نالا یهفیذح ردیدآ عضومرب بی رق هیهفوک هلق كفاق
 هدنامفضاو ردشابا اشرذنلای ناسمعنردبعضومرب هددادعب هاوس ر طانق ویدلوا فراسعتم نیستی

 أ نادیدآهدلبرپ هدنس هسکاوا سادناو رادنداروا ی :رطاننقلا نسا نب هللادبع نیدسجاردیدآ هلحربدوخ اب عضومر

 ایشنشوخ هدارعص نعي یکلی ودب هدشن زو هجرحدب ةرطنقلا)ردنداروا یرطانقلا لع ندیعسیدجا
 را را ضصتا ما اذا نالف طنق لا لد هثنسانعم قوا یرضخ هلثمافا هد هبرق دوخاب هدرهش تودنا

 || كاا عاج و راطتقلانالام كلماذا لجرلارطنق لا ردهنساسنعم قلو ا كلام هلام هلبارا_طنقو ودبلا اتو
 نطنف لوت ردهنسا ذعم قلا تونل: اةذافم بت ت "دم یکی بک درت واھ کا اذا هب راسطارطنقلاعب ردهنیسانعم

 ]| داطنقو رونلواریتخ هکر و تيد هندجاغا دوع هزات هلیرتسک كخاق ناتطنقلا راطنقلا) حربتالماقاو لّوطاذاانیلع نالف

 ۱ .دوخاب نوت یقوازوبکیاكیب دوخاب راشد ددع زویکیآكيب لوق ىلع ر روبشبد هلنزو نوش اهقوقرق ردندنازوا
 ]| دوخاب راشد كييدوخا شهوکرادقلوا دوخاب نوتلآلطرزوب دوخاب هرد كيب ناسکس دوخاب زابشید تب شع
 ۱ ۱ ند هرطنق راطنق هروک ناب كبغار لند حراش نونلوا قالطا :زوک مونا نوتلآ ی تنولط كن ردزوکا رب

 | یک انخردیفاضارما هيا لوا روناواقالطا هلامرادقم قج هلوا تأ یحروبع رادم هکءایوکنانسننا ردذوخ ام
 || دتح نيل نوچکت ازلوا نعت هد هار شک صرخ باببعک ا ضع و رولوا ختمها ليلق تعابنق تارا ضعب

 ۱ )طلا ) ناله نام لکه یمن لوعفممسا( نطنقلا) نوهتارابدلبا فالتخا هدنصوصخ یی روو
 ۱ تفآ هد شنزو رتبطقربطنقو رطنقو ردشوفنآ تاوارببحت قووقسوفو هتخافالا 94 ردیعما" ریعسا یسبد هدشزو د
 دوتلوا قالطا :دنماوفیکنز نیعب نادوس لوق ىلع هنسهفئاح ط, زتە ك فاق (ءاروطنق ونب) روتشید هب هیهادو
 | ئیستا لر هکر دیس یزز هی راجیب كني راتزضیح مالسلاهیلعو نی لع لیلا بهار هایوطق ضعبلادنعو
 .هرزوا قلواندندالوا حوت ؛ترمضح هد راوت خیجج یم فنا طرب رد جزم رایدلوا تعشنغندنابن كا

 || قارعلا لها اوجرخ ناءاروطتقونن كشوب هفیذح بیدحاهنمو ردب غا یر وب رم لوق كف لوا هل غوا موسرم
 | ادو طنق وتب هزوک هنر اسب كفیقحت لها :هوجولا ضارع ن والا ساخ نویعلاز رخ مهب ناک مهقارعنم
 ۱ قاره ناضوک اله ندب ریکتجر ردرزوآهزوب رم تفضردنقج هلو كرت هکر دیس ا لوغدو راتات

 ESS ر عاط كوي وزوعم هدتنزو رای (رایعتقلآ)ردندناسف ثفاب ب نرتلرتردرولهشع یرلکدلیا السا ا

 ا | یه هودرولوا نیلاق ندنآ یبا او هینش هنباضاربکهکردیدآ رعشر هد نت زو رقع هلبا هجم نب خمر غنا

 . || نفانفلاو) هدننزو لیدنق نيقنقلا) روستید هلساسنت تل آ هد شن زو رقعج فعحب ناف (شنقلا) رولواضیرح ك هنلکا
 ۱ (نوهتنا) هتننانمس هععفلا ل ةنرونید هننکیلد < كرد هدشزو روبنز (روفنقلا )روند 4 همدا زودون هدننزو طب الع ۱

 ۱ فبعض لوق ىلع هلوابوتعم هلا كلكشوكب لوخدم یتدالح قمری هعدا نوزو ] لوش هدش زو لدنعم

 ما فضل زاولتاوا هلن لوخد تو یا لسجر لاق و دید هینبک نالوا تاجو |
 ۱ | ود هنس انعم تر وب قردصد قراحواكنیراقابا نوحا كمالدیشبایسس ثكيعانا هکر هدتشن زو روج

 عروق هباوطنم نوعاديص د ایصو ایتوصض عالم هیمذق فارطا ىلع یشماذا اروقرومب لج ر اراق لاقي
 / ام ک قره وا قارفلو یر ندنسهنروا یهنسنرب و هلثخادا دیص)ادناضلاراق لایه رد هتسانغم ||

 || هتسانهمللیا ناتخو !ریدتسماقرخ هطسو نمهحطقاذا؛یشلاراق لاقب یک ك مکه جر کد ندنشابادتبا زورق
 | ؛رونیدهغومهزتو رونید هناغرواو هنبا لزوکو ویا شاکوب ندقوعهزانروقو اهنتخاذا ةأر اراق لاقیردلممتس |
 | هجمرکد ندنطسو یهنسنریحدوب هدننزو عفت (ربوقنلا )روند هغوعنالوا شعلوا عزاز هدنسهنس لوق ىلع ||

 لافب ېک فراتقعب نجرکدبوبوا شافي كل دوکو یک :یهرکد شاب كزوب رق زد هاف كمك توبوا

 ر نوقت هد زو لاسعتفا (ناوتفالاو] (رایتفالا) تيما روقهنمو اردتسم فرح هطسو نم هعطقاذا* شلارّوق

 (ةرافلا) حاحا اذا لحراازاتفا لا ردهنسابنعم قلوا جاینحو هرّوف ییعع هروتفاومراتفا لا لاتف زدهنسانعم
 سست تو

 لوش



RT 

RTT ۱تنور تن بر را ورد  
 نمد دلم واوو,تب :ونویفاق رونق ا) نلشللا ۳ :دهدیبعع ريج ینیپهذام رھا !وبشا یان دن ویرهوچاهند

 روند ناو هنالسنا ولت نوب وخ نچ نکس روتیدهنوپخوین سن ولشاب یرباهدننزو چیه هلی 1
 | دیدار تین اغلب وطب وند شاه ونواو خس انی روند وك دزور ونس رونق[

 | بول بولو ولادوک یی سه لعافتس (رونشاور هدننزو تتح لا رو]ولالعا تیغب یزوطیکر دیدار |
 ۳ ES * لنچر لای رونیده منا نالوا نونیراصقرانصقیلصت نم قو نونیدهمد اینو قلصت انا ۱
 | هدنتزو تيرم تقلا دردم زود شک, ین ایچ بج بوتر متعمانکو حس خیا |
 : رومنى 4تپ شتالاوا هدنییبهس تایوان, 4 .دننزو هذفنق(رنملا)ردیدآآ توارت ها دتز ودفینف سنعلاو ۱ ا

 ۱ اسار يص تاک ادة تا وت اجد لاش :رونید هغ واط ولج ربیپسهبم ه دتلو هیناذفتقةيتارتقلا ۱

 | زاد ریو هبلش,هخابنغسا تابتویردیعما ل ول صف تتار و نا ویی كفا (ییاشااز ةن

 | یرایخرینموا هی زولواد فلت ردن در یو هدر خو قآ پچو فانا سواق شرار و لت بخو ی |
 ۷ ربنق) ر راببقجاج و روبل شوخ كبد هنوپ ىع مرا دارو مدقا ندناونرپسهلجج راد راپ ی لکون یوت نو |
 | دهجوهللام رک درک نل ماما راقوئ دایآگذهدن شدت ری ییا هنمهو قوی زه وجر دندیهاس | هد زو والچ |

 هدشنزورتنغ تنقل رداراپ و ستماک ناتربقل شب ن دن او ن پخ نب سابع ن دیشب دیعم ی هاوک نر راضی |
 | فیعض لمعولحوکیناتهدننزوا دو یه ری دننزورینق هل هشلنیاث (رعنعلا) رونی دهن هنا ينفق |

 | دزو لج دنر چ یاو دنن "قلا للا لفيمضلاسأرارزن هلا یر لغو 7
 ,تیایغب یاب هکر ونینی هیسک لوښویو شید مدا نالواتیوبصلدیدشو بولوا او یزغآو نیراکلد
 دیدّلايفلاوتنیازعلا ساوا ىا نق لچر لا و وشیقوط بولسو ېک وق هلبلو و
 ندنس هلال هکر وات ها هوم غاطهدنز طابق لل لا ىلع قالا نسأرزا باصلااذكو ثوصلآ

 هدننزوطبالع (رناب لا روند همد آ هد ملفعوب او هجکموکبویسلوا تنجم یک ایق نک هو| شا بولب ویا |
 وو دنید هیمیظع *هرنعخ هد زو روبنز رولا هنشنزو هرز (هرهقلا) روید مزه هو اوب ۱

 هدننزو جرج دن هلتیسا (ریسنعلا ردیزعفیمراف رن هلنکو تو روننید هب یراقهجوق لپ هداتننزو ليبدو

 قلب وشاب ولو یادوجو یک ترک بولکو ییرکبو بول کوبی هلکماک ما نهو هنانصعاو قو یونی نت ۱
 .دوخای فاطر كناسنا هدشزو هجرحد (ةرمسنقلا) اسعو ضیقتو خاشاذا:لجر ایست لا فند هستم |
 دبا دشلاوإ سا هنرپسنق لا ښی ردهنپ احم قلق بورد ېک ی کښ جبست بوکوب لب یشادشو ن تنام

 لخدرج سنقلاوپ هدد نو یر عج . :یبییمنعلاور دباو ججا /یسنیتعلاز مف لەجونیشاذا ||
 كنف د دشاه چۈ نو ی رنک تافاق (نیرلنق) رونلوا قالب نالول يد قو زو ید همیآهدرونخا ورب كادیو
 ا «لنلتبین اونا تا اپ هد هک | ما شرد هز زر الب نک ك نل زان ؤو هلباواوتانو نینپنقو) هلبصحت

 ادال یسانقلا) رسان رجییکپ یرایلو ارعا كيرلطقل نابنصنو نښه اخ یزابارعا راتو یدک د خراش روتی ی رسنفو |

 دتل رک: دهدنلهذریپق بم ەھ و, ناه دام نئ [سینفوشایوهوخن ووشند هننش تالوادندشو تم هدو

 ریلکذ فمع ° ند ننی لر وشق قب وں وید هنوتاخ نالوا زمروک یحالصا هد شنزوهب ینرخ هللا هی (هرویشنقلا |
 دیدش ییارنصاتف ین لاقب روند ةيهتییندیدشاو تخجمهدنتزوطبالع (سصابتلا) ضیچت الی ةوشبق یه | ۱

 يکوبق قسهخرا وا هصقا نو هدنزو لح دج /زفصنقلا) زر دیدآ عضومرپ هدهاش هلی ,تافاق نه

 (یضطنقلا) لكلا نيهظلاو و قعلارصق یازهصنقوه لاب یک عب ولبق رو ید همدآ نالوا زوتوکو خیابوظ ۱
 ی هلش.دوهجو هل یو لیکم یس 4 هکر ذتبجنا كننسزاب جانا ع وتب ندنجبق هودا هدشنزوبلحدنچ |

 روند هلی رپ وكل یه ناف طو اطاق (هزطنقلا هرطلا) رده"س مخههوب هدعم یوقرولواهییشهن نشعهتان هلعب یرلک دید

 نالوا بم هززوا رک طنقو ر دعا رس چ یروهشم هکرد حرا رس ایا ةرطنملا ی انورچ لوقت هنسانعمسنیچ ۱
 روید باب مفترم «رطنقو لذا تانسیمب رکن یورطنقو هبا ریغصیرسحم یر شو ر درصوصخ هی یر وک |

 هاچ دادعب اهلی تكنلدو كناب (نادرم (ناادرلا خر ضف .ةرطتف) رد هبیقرب ندبنلاعا نالتنز وخ بف كز وم كت را ةرطاق) ۰

 هلی كن هج یاخ ( ذات هرطنق) و شداروایرظبقلاییمتلا فود لهندي رانج ماما خویش رده
 قانىل ول نا نوع یلوظودندایذ باا کردنی ےک ھا انار تع یک ىن



 | ضااتب ,یسیربو لئام هبو راضیز دوو اهنوکی یا د شوف فو هم ناتلوانرعت,یرموننق هکر دج |
 | هسک یفف كل فاق رو تاک ی راقب یعججروسناوازبیغت ناف قنسچرتوا هلا نیر تیوپص <دوییلوا ۱
 FETT قاش هنککراو هترق هنسشد نصعللادبنعو هانم كفاف روبلکر قو رقفرصتبال ۱

 aA :ایسهزاوآیخدوب کد یشوف یاب یزلکبند قووم سوق هییکرت رچ قاب نکبلزدزتجم ||

 دن تراش وق نانناوارکد هکر بسه فلا يرق هکر دراو كرد .قووقسوق بوسک ||
 EHED »یک ی چنو چ زو یورو موررډع ججن ږی رغ دوخا تبن هزغ نالوا عچپ ن درخادوخاب
 یا روق ود دزو ازا مخ( زا علا ) زد موسرم هرزو! قلوا رک دی آالاعو نداروایشنم بی لوا پ وسنم هره

 | لاد نونلواقالطا هب ةہبرکو مش روما ) سیل ءاضنب رابه لخت لاقب روئی هنجاغآام رخ نالوا ||
 ردیدآ تعجب نن لبق هم النت نون نیتیش یدجا نیبیا 8 نیت رومقمیدج نیبید,تعضو ||
 .ماظق (راق) رد نظبرهدنزور رب ز (خولب زر دعض ومراد نتا ره بار افطهدنع : هر تر هج*نیخ رعلا ف بع) ِ

 ۱ اب به زرا ید ییرشسد رج بتکر د وتنیتهیاروا یرابق دوعهکر دیدآ عضمومربهدننزو
 :هدسقاریطو ولر دنا نفدهدنیمز ردق هاو (تفضتم هياتم وضع تم هرکصنذکد لکی باغآ دوج

 ۱ ری هفقلو نفد زولوا لصاح هدناوف حر هش هکی راسق دوعو رواواریشعتیوآ بفیفخو تسس یناروط

 ]رو صیآ لوس هدتنزو عنصل را ععع ا ره) زولوا بول ندر هش لوا ید نیو اط خم و بیهشاربنع ||
 تاون ییدلنا بتن راللى نب وخا یدیشلنا امظاهداوه وج هتسکی رلکدیدعنقم هلکن بن و هلبج نوک ضعب ||

 | ىنابعئداهب ید نارنج نب روند وخااطع ن مک ینا هک تم روب نم هکر دوب لیصقت تیوب یدیایاعشسیکع ||
 | تیهول ایا دا هلغلو هدنداسقتعا خاتو لولى وديارومدقالباودنس ؛اونهدزپنلاءاروامهدننامزیفالخ ||
 | اسفناچ ها هتک العاورای دنا تروا عو ع ابن کآیموق هغلوا یت راهم دتا جنر تاو رس نفیدلبا ||

 | یر هلکنربن و هدنعش ندهاج مانبشختمق ةاوهدننمادغاط,مان مایس هدنسا رادنیکشات هلبادنفیبسیدبا اردیا

 ۱ جم رفتردنضزطره بلا نت طلا هدایای انا قروص

 | تکوشوداسفهزوا لاونمون تادمهنس تردنوا تایی ۱5ام كنآ یدیا رولوا نا بشفا بوت پرد قهر
 ۱ | تير ع هنس هلاژا لووفسم هدیلخ یدمم هدنخ زاتشقلان وییکیا کا ۸ ی دل وادیا زموتف ر هتف رو بولواهرزوا ۱

 بو داسنیق ناطق هدناخرق لو نر ك مدیا نقبت غچ هلو او هقم + هرکصندنع وقو هب راج ناتبعف دلا پ ویا ||
 هژغلو هغ كيو ةر هج ات تبالغ یدل وا لصصمو وع بؤي را یکزوط لاح رد هلکلیا بقل اهن یننیدنک
 كلدالب رابنیکمز هلن كفاق مر )یدیشلوا بقل مهب عنقم ندنکیدلا تست هبا قن عب عاق یس «رهنچ
 ۳ ماعلا بیظولیفن نح لواورونل و!بلج ندن ورادیرلکدیدی راغ ق رو ردیدآ عضوم رهدنسارو

 | کد و ردبب رف فنر ذی طو لامپ ودنو هیش هتغارب یقیشمیمص ردقه هلوا یغاربب كنابننانلواربعت ل وینا روپ نم ||
 رفع ۰ (ردنعنا 1 ردهداروآ یعنم كلر ردهدنسارواوتسا فخ رار درک لاح هئي راعاطلعضوم مارف نالوا

 هود كکرانالوااناوتو ئوق ول هدوکی ؤا هدا نزول هس ل ۵1) هنسانهم لی وط روند هغر نوزوآ هدنزو

 ةر ودى منة ردف رظ قالوا ظفخ اکہ دنا هکرونبد هنسهلاق و باکو رونیدهمدآ دودویو روند

 ةو ردلکدز اجر طق هوم دیدشتردشاوا عقاوهدنتب یا قوام ال لعلام ٭ رطل ا نیبام لعب سبل#وبشا

 کو ولغابهلفلوا یک | ی راکجا هکر ولوا یبصو هکب وکل وش لج | یطفو رونی دغ رموطنالبروا هنغایا سوبحم
 ۱ 6 رب | (ىرطتفلا) ةيقابجاجوعا نم لا قع« ناک اذا لچرلاررطق بلک اقب هاوا رم هد رکس هلتعبسندنفدلوا

 ۱ ةي یهویرط لا ین لاقب هروتیدهش وروپلرهزدکر بورپدشواقیرلقابورونید همدآ رودوب یخدوبدننزو
 رم هد طبالع (رطاسلا) رونید هنس هظفح باک ید وب هدننزو هوس( ةرطنعلا) جاج اف

 نوس رطاقو نیت الا نه هد ان ثبخ یا رطاغنبالاذخ الات لاقب روئید هنیفک قل زبس دادیب ال واهدنیعطلد اوس

 | ندا دلت ینهیام رس یمطلدوس هدننزو هنج رخد( ةرطمقلا) کد یس اکی ک نیا روشی دهی یی دشو

 لاب رد هن نا اه ك كر و منالا نم مخا تبخ اذا لوهجلا ءان لع نبللا رطق لاقب ندهنسانعم قلوا |
 لایان تنه شواهمناجا اب را ان طلاب رد هنسانعم كمايا عاج وعغجا ادا مولعملا ءا ىلع ىلا ريف
 رونپدهبشنالوا دیدشو تحس هدننزو رپ (رهمز رب رب زتطم#لا) ءاکولاپاهدشاذاب رفلار طفل اب ردن شاب قاب

 رطقا لاب ربنا یل دش كایهنسف رب هدننزو رازعشقآ مرا طخالا) تست بسا لام |

 مبا



 ۱4 زوضد لذت منور موفق EY رزخز تالاق اققا لدتا کمد نینسنژ سو قاربط | ۱

 ۱ یی هاییفرذعو ون, دهد یاب ناخن نو کیا |[
 | کی زا كىز رقد زو: لعفت رققتلاوا هدننزو لاتعتفا (نافتقالا)ردعقاو هدنلوب ماش هکر دیدآ وطرب# ۴

 | «دکک لاتقاو كبت هاسفتفا | هو زر فتقا لب نوین اوا یونی رکو سخن كرك« دوام نك لو
 كنار رفع هدننزو ون ) زوفقلا) ةف ۳ 3 یازیظعلاذقفالاسقسا زد هنسانعم كما لک اب بورك عوج كتا تالو |

ni ۱ردفدا رم هد (ییاش هیازوقخ هدتمنزو روفاک(دوفاقلا )التوا یت قلی  
aeرخافقلاوا هدننزو یی العمیمیاخ (یزخفقلا )ردیتسا یتنهدلاو هلرع اشمانقدزرف ) 

 ۇش لاقت نو شد هشبش نالوا زاتعو ینا هرم یون اقل طم یزخانقورولبد همدآ اش زا ق
 ۱ هرخ افق الروت هنوز یو هلن 3 نخ افقلا)رونیدهمذآ كازانورت قب ولطهتناوهع ون را ا

 لنک رحل ]1 زشت" قلا ةا یا هرشاتفق ةأر لاقي روند هنوتاخبوخ یمافناوتقلخ دز هام ۱

 للفشدنتزو ردنعم (ردنقلا رون فهتکوک ناب یرلکدیدقوارضحو روند ەچ ولد وااو اھو
 زاتىفظو ۋو داكد او لقا! یز از درشن هذآ ا سآزارتخضو ولت هخذآ ۲ سآ را دیدشو راو شدهفدآ رخ تشزو

 نیوکهوا لاف دلش ۇت هکنرلوش تدنولا هدنزوفرجج ةر )دل راک نیا لو ۱
 es ۳ ی و ناوکنویشموکه کر ETRA لوا ار

۲۳۳ 

 | E جت مآر ارتا نت اقا هوش نا قوس بن ابا و
 1 یخی اتهام 4 زا قو رتغلا ویا را یلهذهو ءارمقلا قاندعق PREY : 2ا
 ۱ ردفا ند هلک تج وا هئ وش اتم هاو اوتندهی مو وب وب لاا ف یا فلات روش: |

TEALانب زو ةت رف (؟رملوا ۱ ماته (ریعلاو] مهانزونسحم (ة رقما ) رونید  
 ةۇلط کی شش كد هر نا لا اتپف ناکاذا ةرفو سمو هیمعم دلیل لاسقع

EPA ۱توي وإ لاک هدن دوم تقو یعضق هویمو قلا عولبا تقتزااذا  |[ 
 ناو اف قو أسف دو مپ سو زخانادا را ارقا اتش رد هتسانعم قلاق ریقذصشود قوتغوص

 بانه یم ف نالسزا هدننزو لمقت تل الکی تعقواذ|لبالا ترقالاقن دهان قمارغواهرارفلع
 یرزوکهذیاتجمتیعسفومآء الا هیضل| بلطاذ اداری لاقت رد هنشانفم لو هدزیلطراکش هی هک"
 دکلب ر دج وتا صب یخ هنالسرا لب رالوا «دندیف یدیص را هدراباتمم سوخو رباتتو راد ًابص هلذلواروشات ۱
 ود ةن اتنغق ؛ كلا حاجب 4کا هدیاسشهم لوفلع :كمزوتکه ران وادا هليا مع ین وناخررمتنورد هر زوا عونع

 | ماقا ذأ هرمقت لاتف رددنسانعم مان وازاتنف هلمدآربو ءاریقلا ن اسهیلعیتباوا اهنعدتناذا ةأرلارفقت لاتش
 لالاق یشناوارکذ هکر وند یا هتف (ریفلا) اه وزان لا رمقت لاق رد هتسانعتالبا وتو ید فا

 ۱ قم داش یش رد كفر طع ۲ند شن ةر شب كن رق رولو راد صم تالذک هتسامتعم نظا قادرا |

 ]| نشو یک لرض هدشد خادا هلبخراخ بواوا هدنتلیه شلوا قژح هلکمروچ هل راه هکر ها ۱
 قکمرارقزوک ناذقفاب هزاقو هرتشب نم هتمدا تناباذا عبارا بابل ارق ءاقسلارق لانشدولوا ضزاع تاتو |
 لاتشیردهتشاتنعن قرط قناتوا بوم ا هدباشهمو لا نم هرهب ربضقاذآلجرارق ناب زدم | ۱

۱ 

 زاحووضو :اسلا نم تب وراذا لنالات فلات ردةنساعم قاب وصهودو ربا ق مپ ینا اذل رازق

 ]اهن قوخ هدننزو :نفتک علا ازکاذا ابهزیعو الك الکلاو ءام ارق لات هود هنسانع» قلو !ناوارق هنشنر سو

 هلن ولفرط یکیا یکی وتو ادخاک دنزو لانق ره آو) هنزو هلعافم (ترمقلا )رهکیارقمام لای زود |
 ةرفاقسهماق لاش روتلوا لا متم هد اغ با واروتاواراخت قاب وارا رد هنت شاقح قدتاتوادواوا | 1

 دتلوا قالطا ةبخل نالوا هززوا روک محو هدعب بولوا ردتصم لصالا فزاق هبلغف هنهاریاهربفا لاسقو
 اونها تا اوژزماقت لات ردو اقا ندتشا تعم هعذخ و و رد هسانع قش اشو اراق هقدنزوا قفا

 ات ی 3 ۱ وارا inê هدزو ورم

eو یو موم نت  eesتم و  



 موی

۸٩ ™ 

 جتن نزاع ذم هجو یمالک دننزوزاغکم مناعفلاو) هدننزو رافیب ناصیعلاو) و زر
 | اعقه قلات روند هاقرونجو نر ردیب دبولوا عساوزانعفمو روند همدآ نالوازدیا کت هل لو
 ۱ بیا رفقناک اذا نارعق ءانا لانه نوتداهزاقنالوا هدنید هنلبن هدننزونارکسل (نارعملا) غلا ديب !

 [یزعلاوا «دننزو هچرف هرعقلا) رذبوسرم هلترابع للا نما برق ناک اداتاب زق ل وقتا رەق ى۶ یشلاتاک اذا
 اهرهق طیف ناک-اذایر هرطقو ةرعف هعصفلاقب روند هباقنالوا هنس كج هدلارتس ید هدنشاهدننزویب :رکس

 ناو مش لوق لدور ۇل جک :وهشکرولو الا هنوناخ لوش هدنښزو هغی رش هرعقو هدننزوهجزف هرعقو |
 : :هنهغلایمو طارفا هدعاج دو خاب هلو ازم ا ناھ توس 2.3 دماتط نند لج ات تسد هلو رول وە دنر ەق ك نحف

 بل اديرتى لاو( اهجرفر قەل خلا دج ىلاوا ة ةوهثلاةديعب تاك انا ةرعقو ةرعق أمال انش هلوارکشهاوخ |[
 شلربآ ندنیمز دنن زو هرم (هرعقو)رونید هش نالو ار دق كج هتروا دهد نیما كباب «دنرانزودفرغو هرم( هرعقلا )
 می ېپ نخ نغمه هشسنرهدننزو لاعفنا(رافعنالا). هلو! لکشمیدوعصو طول هکر وتىر هربیکهزد
 زايد عضومرپ هدنن زو ءارعص (مارعقلا) تفعجناو تطقسف اهلصا نماهعطق یا ترغقنف هلضلا رعق لاسقب
 "عقل دیعبنالفلاقم ردل متسع هنس انعم سوهو لقع هانت ملا )ندیمسآ نطبر هدننزورا شکم (ناعلاون)
 رایعق) ةقيعربیاروعق هیدابلانلاقب رونیذ هب ییروق نر دكه دنن زو رونت :(قوعقلا) لتعیارعق هفادنالفو

 ف تاو آلو هدننزو ریز ( ملعق) رونید هریروقح هدنبرژ:هف فرغ مةرهقلا) ندیدآتكغاطرب هدننزوتارع |[

 هرزوا ت دش هنا جاو مدیهدوخاب هنلابعولها لوق یلعروسد همدآ يوخ دو لی و دیدش هدننزو یرمهج

 هی میس اضوا لها ىلع دین لاو ا یبلط س ل دبد یا :یوبعقوهلابتقم نونو طم بک لماع دینالوا
 i مقرر صجا فوف ار دانا س وز ندنراترضح نا تطعم کر دنا عق ن مل عردندیماسا هدننزوذفنق(ربعق)

 ]| بوک ندنکوکی درز مدننزو هج رح د اهن ین یرعقل) پایا فرصت هلکلی طض دی رغضمرعق
 هاویح دیدشودتتولهدوک یرباهدننزو قرفمج ( "یرشسعقلا) هلصا نمهعلتق ااا یفلارنخق ل اقبزد هیسانعم قمر روق

 ]| قو دود هنوبخ درد شو زوار ول هدوکی زا دوب دزو قعج منا وند هناا شه نهزکد لاو زوشد
 ات روواجت کلو د هکر وتتد هنواق هدرخ نانمسادتباو مدق(وا سنعقناکم اب لا نود هش نالوا

 الفن هو یّومناذا هیلعرمسعقلاس : :رد هنس اتنجمقلو تباناک | بوک هب هنس رب هدننزو هح راد

 ]| كيس تولبكح روال تنو الرج نامش دو بهاذا ى شارل ەقال انقر رذ هنسانعمقلوا
 ۱ كا لو دانه یم اج یدین هج زج (ةرطعقلا) نضرالا لل ارم انیقتاذا لحن القا لاق ندهنعانهم
 قمردلوطو هتّنوأ اذاهرطعق لاشودهنساضعم قایق مک بوریدشکی تب هلوفم دن هو عانو هعرضاذاه رطعق

 | ی طعفا لات یدنلوارک د هکر دیفدا رو هدننزورارعطقا (رارطخقالا) ه الماذا اتالار طع لاسقیلدفنعانعم
 ۳ غي هضرا ناخ هډنن زو راسیعم(ںاضقملاو) هدننزو هر (ةرفقلاو) یدننزو ضج(فقلا) عطقا مقا لحزا
 | فو هک ازشناقر قو . زدروفقو هل سکلفاق ردزاسنقیمجب رفق رونید هر لاخب رخ مۈ صو منا
 رفق رثالا رفق لاش هلمساتنعم تاک: صنورآ نو وا هنزبا كمدا ازت رولوا ردصحرذقو ۳ "رولوا

 ی نم قافیه ۱ لوشت یضتو هو هلو ا با

 هام قل یجوکلا لول شالوا لتها مدا رو اساناو کو دانا یا
 ۱ نان ثونکوت ۍساد مغو توق هدننب لمدآرو هدحرتقباو عهنع درفنایا هلها نم الخاذا لجرااوفق!ل الی
 ترفقا لوقت رداهتسساسنعم قلوب یاختزمسبمتا لحرب و عابو همانبعط بهذاذا لجر ارفقا لات ردهتسانیم

 | دم تسمقلازآهدنس هد لفکو تار بت مرفقلا) ماتا نما يلان یا ارفق هو دلی
 ۱ ارضا تالش رسان قوا ر دلتا مانغطو لقاذا عیارلاباتلا قم اقلام فق ل اعقب
 ٍ | راق لج لا رود هند نواز یزابق تام «دننزو فتکز رففلا )روید هلبقو هچاصرفقو مداالنیا

 4 و متا نیوز ارتش خو بهونه کویر
 ۱ مات یماعندلاضراسفقو مود ًهربغیا راسفقو ریخت لالسقرونید
 دزو لیفت منت ادب پیقلت باز اغقهلکما سل چ ذ یمیق هودو یک و نوبق بووافیض هلا نبلو شان بیات
 پپپ پپپ پپپ س



۳ 
Kî 

 || دب ینیدروط هلتخلوا قال یر وا ردیااوپا هدن للا دامرخ هکر وضید هنالباېلوش لوق یلص
nنطق و الخلا عذج لا یونوا ءادوسیا یزاطفو ب راطق هیج لاب لوا ردیارطاقت یرهز هدرب  

 ۱ نوت لس قلی وزرای یو ندای ارت هک للان
 | تّراطفا لات زد هشيانغم لک نوا یمقهو دو بلطخا ذا لج لارا طقا لاقب زد هنس اننعم قلیراطو:فیم ذج

 تا نطق لا فم رد نت: قلشب نک روق نوا یتدوپ هدسشزو ارج مرارطقاا) ترفناذا قافلا
 | قفوطیرفوب نیشابو :بورذلاق نخروق هل لو | هنکهقانرارلظقا هکیدندراض عبو تفت نجناو يل و انار !نارطقا
 کد اهدن نو هنر (ترطقل] اهم تخعشو اهشذب تلاشف تعقل اذا ةقالا ترطقا لا شید هنساتشیم
 0 هدفا لاکر دما اد سازد هرزوا بحاو قسنهدننزو بانک ا طقلا وند هب هقان هرزوا.تفصو نانشلوا
 هنسنکم (هرطقلا)قیین علل صعب لاا ضحب ةن رقم هروطقم( یا ات یا ا

 یرلک دید قزموط نالب زوهنفای نوبح4رطقمو هنسا بعم هرم روید هنادروختهدننزوربنم (رطقل او
 1 (ءآرطقل) .هنسانعم ناضغر وند همدا ني نیخراط هدننزو تعطم(طقلأ )لوید هدنک.هدیننزاف دویسب کوک

 هبوزاد نانلار تاق شادزق /رطاعمل )رییس وضربهدان نو دا دش من اطقلا) ودیدآ مضومر هدننزو داری
 | ونیدلفموجو دن رط ات ن ةو یچ چا تل لمنو رویت هو دنا لول اسو رد چد نوح ال دوو

 هال | نی یرطقو دن دنیمبات ئر طق نییآرع هدننزو یر طخ (یرطق) ردیدآ تابنرب ؛دننزوءالولج (عاروط
 رددنسا عم هر طق «دننزوهنیهجت (ةرطقلا) روند هةن راج انو زآ ت ادب دزو مرق رایتل اا نونا
 |(هنورطق) ودب دآةیحانرب هدوماعهدننزو هرتز( ةي یطقلا) اسبسخ ارپسیاهفات یاهربطقو هر طفهنمیطعا لو

 [نارمطقالا)زدیدآ عضومرب هدنم هد تنزو طب الخ اطقراردیدآ هدلب رب هدنس هکاوا مور افیفضت كاب و خف كق ا
 سرفلا ر مظقا لاقي رد هنت انهم كلك لوص یشان ندقلروب ليم دصعت كنیع (ارطحقالاو) ةت شنو
 زونبدهخب واب یلخ نالوا ةدنکیرکباطاخا لب نبکرفاق(رامطعت و ریبط#) رب نم ةف عطش ن

 هدا نالوا دنر مط ك کدر کج دو خا هراز یا ر هدر هلکدرکج دوخاب هنغوبق كنکد :
 لب زم بلکی در فک ا ین كني رابلکتایتارتضح سفر هک< باحصاریطفو یف عامر هکر وند هیت کور

 ںیہ انما کلا تیتنس هدام طق هد موفر بیکری زھوجو هدننزوروفصح ردلوقنمینیداواروبطق یعیا
 هننباصقا تن فرره لوکس كو قف كفا مرشعقلا) ودقعلو ارك مدنلیذ ینه دا مرې نالوا لاو

 | ددرومق ىج یک قرابی کدو كن وق رونی نی ردو بید کو سفت سام
 لاقي هسا بل نی زد لوق یل عشرا نبرد کا هنیشنزب رولواردضمرعقو اهاضقایا زبلارخ ت
 هک دەنساشمما ماا ىغوتچ كئېشىنالوا هدیاقو اهقعو ااه رمق ىلا یهتنا اذا تلا بتلا لیبل نم ام ربع ا
 كليا لک وا هیفاغ برش ادا مان الا وعقلاس دوو بت بوم تو و

 قاچ و اهیجقنماهلک ۱ ةدیرنلازیقلاقی ورد اص هتسارواهلغاوایربفجولغاتزامدآ کا
 الضام !مطقاذ لا مق لقب تمدن نہ لم کن ین انآو دیر ماذا مق لاقي ی

 هي هطاوقرعقو مانغرفلاهنطبینام تل ةاشلا ترعقلاقپ رد هنماسنجم یر قلمرو |
 بول نآندنیمز کز زوبلوا نق السطا هر هدنرط هردلوش هدنبزو هما هلفو .رعقو هنسابعم هتفچزوتاوا ق

 رو صعلا )دلیل ایا بر عقل ادبه قالا بب زد للجسم ها نعمدلب ر عفو هلو زاوشتج نابیت ٤ج بونا غاچآ
 ةيالاج مرام )قلا دیعب یا زومقوومضداو اپن روند هت نب زد كبه ړ زو وب (روهعلاو) هدننزو ما
 هلن سک ب ام ناب باهاش نر نم لو هد چنو

 س TEY یلیفم تو داشناذا ایف لاردا اتم د تلیکتهدنهررانتخ ۱
 [عضلوم- هله! وا ماوس تو انع ق داش نم (EPS دلك نه دجرخا ادا هم الک ۷ 1

 نولوا لخ هد هسک ضعبریلکت هعسروی و ردلکد عالم هریصقت شور ب دارو
 پک کی کد ولوادیونعمایشهمویو رضا ملکت هلباداوفلکت 3 لوکل وا ۱
 ۱ مرعبج رمععنو دن و PRET هدزوُنن زدنرابع نیکیلپ ه,فدو 1
 یر مامی بو مت جاسار اض

 ان و ام



 نمد, مک د اونا ت هدیدش هعربص هعرسماذا الفروق لابتب ندلیعتسم هنناتنعم قلاخ هر شو ۱

 ریصوصخ هاشم ین وال منبت هام روک یه و هطاخاذا دیوار قلاب ردت

 ۴ لاو یا ی TE رقد ها هن هنینرو تر طق ةا نانا ءا
 a لاقپ .رچ هني ابينعم كمروشو دور بوزاږقآ هرز اوا ینایرپ ی دآرو نطمنآ ناچاذاغوش 1
 ر ریا ) اهر طف نعم لبالارطقا لاقي ردهنسانعم قلزادت:یرلەودو !هیناجو هقشىا هرطف ىلع
 ىپ ارو ەلېچاغادوع اد وچ ې هنتسنزپ و.هرطقُم نفاق ابان لل از طق ل امید من انعم یقعلعاطید ۳7

 2 طریق لاقي هان مر وشود پور دا هوا جناب یدآربو دومل!یارطقلب هرم اذا هوش رطق
 2۰ طع ب ٣ا قاذا لبالارظق لا قی رد هناپ انعم كمزيد هزاطق یراهودو هرظدیلیع + هایلااذا

 ۱ le هن لایق زد رد ضم لص الا ی رولوا رغ وط یاو نالوا الند هکر دپ بسا كنتلع لوبلا نیلسیطفتو
 نکی دنر یک وبا سلی هجا اکردتلاحر ر هدننبب ییماتتجا هلن اليس كلوي هر رو زم تلع هل !و جسم

 | رو كف یرطفررانچ هرطف هرطف ارد هدنقو ییدنجوابنچ هلا دوز لول سنج همای
 ۳۳ زو زوپص(نوطقلا )ږد دا هدلپ رمد ت نامرک هل زاریش
 أ چ با ارامل ا متن د نوجا یاطخلاررطفلار کی اراطقموروظق باعس لا قیرولو!فیصو
 | للل اغ روني دود نان هاب ةروطم یا و قم را لاف دود ورا شلم ثنا ضا رو تروطت
 || كود د يبق ال هلبط هلبط تن هنن (راطقتمالا قبس لم نهعب لا اتهضعب طب رقمی ةروطقم
 ت زا كيورو سد نرمی دنالماط كم شرد زوز همان مرا طقلاز هنارطق مارذاهرطقتما لقب رد هنس انهم
 درب اچ ۹ هرتز اهم ذو نابرظ(نازفلاو)هلیرسکو یف كفاق (نارطتلازبونسلوا قالطا
 ۲ یوابعل اد, ابع.یاربکو رد 7 هو نابرط نازطقو زاید نارلعق د هدیک کرونید هنس هراصع

 || ماندن ETERS ر هک ما دینانیدایز نرد ابعو |
 ۱ ۷ لز طنپیاذعم راک ذا نر امتی دودی یل لاپ ښارو ید هی منسن شلروپنإرطق قر هلوا لوعفم |
 ۳م جون ندرفاب لوق ییبع هن بس انجم بش اذنباسگرونید هزقابشع را هلل ریسک فاق
 ایم بیس دریک دل وسنم هپ هدلب مان ظق هلنشصف هروک هنناببكجرابش رونید چد هر طف
 رد هدر كچی د مدت علب و لک ایتلام كم ردپ راب ره نداسنعموپو روید حد رطق
 را ۱ زا زا بقا یم رد هنس اعف بناجو هیحان هیع*فاف س نم هنمانعم
 تايم كسوف نال | لبصاحم هدودنلف ف.صتتو طبس و هرادرنردذ وخ اه ن دن دوادرطف هدننیه نفاردکید

 لب ردنو روم بط هکر وستید منج اغا دوع قو زواوا ین هان لفرط یکیا هکر دیکرج یو ندیالصف
 ترج نا لا ترطقت لاقی رد هنسانعم قنا روخ نلبجاغا دوع دننزو لمفت (یطقتلار دوعلا ىارطقلاب رجا
 ؛یاهرظق نلعب اعلان اهبرطقت لا بن رد نسا عم ك هرو شو د پورا دقآ هرزوا یناب یهدآرب ورطةلاب
 ی دک یدیکن دکور مدآر وام بتا ارطفتلاستیردهنماضعم قفل نوا یاستتو |

 انعم ونود هیوب و یاد كدبانآو ول نم هسفنپ مرا ذا لجرلارضفت لا فیاودهنساسضعمآ
 کر لنچ عقل! فانا ذا لج زار ةت لاقل رد منا نعمقلاق هبوربکو ضعجمااذا عذطارطقت
 نسال يكااذخا یا هل نیکو سان یقاک ا بوپ چا ترو یتالفوریک ب ودیا نزو یا دخل دوتا دوخا

 اب ناو تل هرکب نآک ناک هب نیس نباشی دج هنمو جراذلالاق رد رانی بوم منا رود |
 E دوخت هناکو ةرطاقملا هل لاقت وا هتزبالو كلذ باسبج نلع قبا ذخأیفبح :نمالبمو

 | ا سیف يا رخ جاما نب لو ب علا تخیطخ ةو ابن هضعب
 | دیلا یاضب لار طق دن عام راها قا رر ناپ وسنم هاو ار مود یربص یراکدبد تارا كاذك
 ز لاک تودیک برن ی ها ورک ذاک ةرطافشوا ارطف هذخلا لاش ردفدایح

 | تاسیس بد یتیم عطا با ار افمهارکآ
 || .نوسنپد هنالبهراف نو "ییاوغ (راط قلا هدنننو هپ ارعا ق رالمفلا رامن راطقا لباقت انا رطایفت لاش
 تست سس

 ىلع

 س



 دو ابتک قلا ربا وقر دز کز یراق لكلا ىا زاتقا لوقت روتددکتشوا |

 | ەنننانىم نيو قلق یکهرصقو هرات وه هبط ك اقر هفنژو هرم هرات ا

 هدنلع تآرکی دیا هکر نمص بقا لار نیس تصر هنر تا دن تضیخ هام و | ۱
 3 ھام ||

 0 هیاروا ةبقاعلاةبقاع هكرونلو| قاط هنماجتاو علما ته ازشفر ی كفا راستا قوا ۱
1 

1 

1 

 وه لوقت رونید ةمدآ نالوا لبا قم هنکشوک رخ آیکشوک و ی

 ادو لادبماتقم هنر دیمما هوفض هر زی هلن ق ماكنه ورو یر نهاد هی نفر
( 

 ۱ هَریصاف هرم لاقي هنمو وسا ةا (ةاربصاعلا) ردنا لخاطو | هدشزو :هطب ال( هزباصق) هب ثللءتانا

 :هروسار زو ديما قالتتلاةژوس ددننژو ی ریذج ی اردلان اه وط 7 الی رضا متبع ذعالیا فرا
 نود هاتماس تلآهدننزو ل وز سطص) .ردشملوا فیص فصارت لبا یرتصق نوعا قفار د ەرتضق تنی ة ياش

EEععدلاوءالالطق لاقت زد ةنساطشم ئل ماطالتاغف' (نارظقلاو) هدننزو روطخخ (روطقلاو  || 

 1].رونوا ری هن هلماط هکر وند هشت نیلماظ ر طقو ازامد هل رمد نقی هاشم ققلماطرولوا ىت |

 اکر وند هننالبلرکنآ عونربو اروشدآهنکوکن وبس,یربضقو وانقچ وام راک دوی صق رو :

 | هدشنوم ردفصو ندنآ دوب صقالا! روند ههو دو همدا نالوانضراعتشویدنوی ردفضو ندزوکمرنضق |
 | رود هفلنادرک ی زلفدنقاط هنبراثادرک ناو رسک لا را (ةراصقتاو راصقتل )ی ارج روند ها
 دفغفم (ساصقلا) ىدنلوا ید وند هنهدالفزاصق ل شالا اش ر درا ضاقت اجب هنسا هسا هو

 ارصتمو ارنصقم اءاج لات روت ذ هتفو ماشخا هدیتو ااو دز قم ریش ادل
 تاغلرانوب کرد حزاش هنساتعمرخا هاشع روت متقو وسا (رضاقلاو) رصاقلا) اتع یا هرس

 || قرطلارصاقعو ر دشا لالخا فلو الغلو اعم باء ايا قللطم ةد ةر اش: تاما واوا یراعجب كل
 || ناصملا) ردطاغ یو هنعسن یا هز ؤا فا لحرانف رونلوا قالطااهلتمحلاو بوی

 وکیا نالوا ههغاتشا ندزووکو ولقرط یبا هدندب :قارملوا هشت هد شکل او رد غصت ندارصق ناری

 هرانالواذهع انان دن رتشنود لۇق ىلع درانالوا هدنرناب هج تاش کنان زود کور
 لنت زلککو کس آنالواهدنابذوخاب هنکیکوکیآ نالوا اشا لای رة نال وای درفم كنا زق بات وب

 :عونز یکی ربطقدرنوب هدننزو ۍ راغب (یرعصقلاو) هدننذو یوجپ (ینصقلا ددی در لو
 ؟هنشانعم نا سشلار ورود هب یا زط هددنزو ثب ندیم عقل اوهدنز زود بش /راصقلا) زود هلال

RRsةتنفوطیح رج دن ەق (ةنضل روت اتق رح تال زح هدننزو : 
 || ىاتعج ىا ندملاصقبوهسلا دلفتالصا هر وص لصالا ین ردهشمایلع ضینت بوقلار بوثلا رمق هکر بذا

e en 

  tetةروطقمو "ترنطق ٠ كنارو نفك فاق (ةرصوقلا ) بشقلا قاذ یا -ةرصقو |
 ۱ قد هرز بت رسرنر نوای فیس یاس وبا ع سرخی

 | :ردصاخ بقل هنیرافاش دار كنتنهککو موز هدشنزو لی مرمطب یخ دراز سرت نیرو
 ابا رضیقادتبادکهاوا مولعم کا در زا ایت

 هدنفل مور زاب دلم جازخا هما قش تط هلغو اتو فیس د لاۋ هاند دالو نج یدبآلارقانسوتنغا الا

 ` زوصتمو رغضم /یرضفلاوآ هلو یت لا نا صقل :زدیدآ فومر/(نوزصاق ضاق ىا

 || كاراضقو هلاررضفو " «اراصقوت اذکن عفت هلرمصف لوقت وو كلوا امت دامو یتدرصفرولواق
 دارو هتل" هدفدنلوا علابمشیاغ .هارمار اربزردغرطتمندنناتتعح نسخلول و كومار خا لب غانو

 | هنفالاح رشندآهدلپ رهدنما ره لباس ندر شجار هدنزوژیپز ربصقلا) یرقان طق یا یر

 هدنساضصق قشمد مصقو دن هټرهصم هسسنزوغئر دعقاو هددت م راق رب لت رذفورعم یر شربت

 | نر وددآ ی ارس یکتا درو هد رهأقو زدهیحانیکنا هدانا یو وهش هدنگ زاید ننه
 | :هتبربصعت لوقت دیواع نم ان قفلایوا بوت وا لا هنس :هنسنرب دو تست و رم

 ی ذارغوالاهفا نم تاهت زا معما تزرمد لاو -ةرطق طفساذ لوالا بالا نمانارطقو ارور |

 تانکر طقو اودا عضو رب هدنندب هز وزنصب هر اطساورطقو هل کل ذاق ردرابطق نج ردهرزظق یدرفم |

 ۱ نوطقو  قسن لغ صعب لا اّهضعب بّرقاذاا رمق لب د چ یراق یهود واواردصم |
۹ 



A 

 را

 قاهاشخاو یوفنذازمالارعسضقا لاششبزدهنسانعم كايا كلر هلعاستمابونلو رپ راک کما ر داق هب هنس ی دو اد

 بو ن رؤ لب هر اقلاو نصف بخ بول مت وق هنو ارا تفت باو ارین وسا || ۳

۱ 

 ید وب هدننزو لعوفت : سصوفتا)یهتنا ادا مالا نعیصاقتل ام ردهنسانعمکلبا عاتنتما نکیآ ناوقرفق,
 یک بس رن رف دنن راسدونخسانو سمقنا رها اذا لحر ارص وقت لاقي ردەنسانعم كافر وتس وک لافنصق
 -ادادا۶ شل او سانلارمص وقت لاس زدهنسانم قوشقوص بوریکه هن را یو

 قلوا نکس بویشاوبهنسن دیدشرو رجا ذا مالا نعرصق لاقب ردهنسانعمقلوازجاع ندهنسنریو یهننااذا لول
 ماعطلارضقلا بیر دهنپانعم قءرآ ب لس رهنسنر و نکساذا بضغلاو عج ولا نع صعلوقت رد هنسانعه
 ییالواداساوا [ زوحاو لاک !والغاذا ملا صقلاقیردهنسا نیم تچ هلا ب رضا هنسنزو یماذا
 ؟یانسصهالا) رج اقا« شات حق لاسبتب و ق ەقنافاء قلا ر ممل اقى ز ولوا دهب

 لاقت ردهتسانعم قعروخوطدل او همامل امصقفن ول او شعلا یا :رمتملا ناشلخد اان سصقا لاش ندهتسانعم

 و وا ها تیربطقا لاق ردهنسانعمقلاج وف ىك دوخاب نویق راصقا اویدلیاداربا مار هیذثیدحیمالکو

 هنسکوکق وی كفو دو هیلغ ر دقبال وهو هکر اذا هنع مضق لاقب ندهنسانعم كليا كرت هلک دانش نب یب وکی یدنسنررو

 ةراوطقم هما لاق هبل زۇ تص جاز ەچ ورخ ةي هرم تونلوا هح و نسج هد هلاخ هکر ونلوا:یالطا هنوناخ

 نلف هدراوبلق هزکضندقدنل ر و لف لالغ ورود هب هرکی راكد د هروص وم ند وب هدنن زو همام (ةراتضقلا

 | تف سصفلاو) هدننزو دبه یرصقلا) هلواتب قید هل تغلوا ٹن و « هزبکاب تناسغب

 نا ویاق یکم زود کات هدر ۳ هتاف 5 نضقلاو

 | رضفو رونیدهنغو نسوا ذوخ ابهر نا ذ ناقج ن دف رکبص لغ اق هد هللنس هرکضندکد اوکو ود لوق للعهنس هش هراد

 سس سس
 هم

 قلا یا باسا نماز طق ريل ار مقل ابر دشت هک« هلساشنعمقلواضراعقلن زوفه ومر و لوا زدم |
I 

 | امار ناکاذا ژمنو رىما + ام الاب هلوا قوغوص دوخاب لزا دنا ندقارباح لوق ع هلوارتکه زب رف

 یتندوبهدن :زو باضقم(راصقنا ۱ رو دهید .وفدوخاهزوبقهحوق ۱ رمصهدو دز وا الکلآنعدب دیعب وا هاوح
 سس
— 

۳ 

 ۱ قلا نت تب عانتما بوکج,لا نوکیا بازم هشت و دول هدننزو لیعفت مصقتلا)تنسااذا

 ۱ نكتساذا بضملاوعجولایتعضق لاقت رذهنسانعمقلوب نوکس و عارآ هنسن ولن درون یبهتناذا زمالانع

 ۱ لنسقءودروب نملعف واصتلاءاهجسو ءاذا لبالا ةرمعق صق لا ردهنسانعم قعصب اش یرلکدندراصق

 | هنیطغ همدآ ريض فتو ووتید ةا قم رق هکیلبزغ.د ةسصقم لبا هلغل وا ص وصخ هن کوکی زان وہ
 هزوکر هو لوح هم هټا درضقتو نسخا اذا هیطعل | مصق لاقي ردهنسابنعمكدرپ و هنسن ران ق وهلو ا
 | ایت حالات عطا هکر ونیدهک لا ریصقتو لساکنهدشیا ۳ کر رەق لب كخاق 09 2 نضعلا) زدنمسالغاد

 ۱ وخ هد نازو هنیفس (عروصملا و۰ تفك فاق (ةروصفلاؤ)(ةر وصقملا) سصقنا یا هرصعلا و

 | نا ویدشاطقارطا هک, وتدهساو رادلوش هروضقم و ج رنا لزتنال تیلا ی سوب یا ةربصقو هروصقو
 ۱ ید هرابصفق هل وا نولوا لنخادېح اض اک ناسه و بول وار غصا ند راد لوفلسع هل وا نصحم هلا

 ۱ قدیعارسخاهب واسعم ىدا قهوصحمهنطالبس لوادلارد ز وخلأم ۵ ناذن وله روصقم نالوا هدرلعداح رود يا

 نزد هیدن ضفاف ز هراوصقو رکذیس اکر دلمتسههنساتعم هر قو هام هل روند هنناتفافز هروصقمو |[ ۲"

 | تشنوا لاهناد دوخا هبهنادناسهحند ه هرکشص هلغل اس ق اه بن هرکصندکذل وکو دە زکر لوفلعهبهناد

 وطن زیا نیو تد هن ات نرم نالق هدالرت مارک صن دکل هاضا او ویشج کود زاغشتر وعنق رس

 | نا او ب ولوا هج « هدانز ید ن وش را:ییللا ترا دق هکر ونیو هننهعطق الر لوش ضرالا هراصق ورونلوا

 ۱ نا ووشو زن وس كنو دو نانا او ری بو هنیگوکج انآ تالق هدر هرکه فدک ین هفقف

 | و3 هام وتو لسکو رونیدهنس هرابهتسارکو هتخآورونب دهنسهجر اب رومد لا هرات اف هر ص قو مص ق وهف هقنع
 | دن هیانضتزو نابغه ناصتعال) نواکر هم اار نب د دک و کن و و -لسکلایا ةزفصعلاهنهام لاتتب
 نی هژو ام ادا هیاعرم ماقا لقب دنراسه نادکیااتفثک او :تعانق هلکنآهکو د هنس اوم كاما كلبارمصق هزژوا

 | تزوالتواهدنسروج كلی اومو ساود هکرونلوا قالطا هب وصلوش هدنن زو نسم (رتضفلاو)ضاعلا )اهر خلا

 أ[ هدکلشیا لا ىم وصخرو اناا نقل ظا اذالج رازدان لاننا اغاز ۈت وتسوکقلدصق هدننزو لعافت

 || دوم نوصعلا) نصب
 | بابل نم روضق مال ق لمقال اقبود هنسانعمتمکچ لا لعانتما نکا او یردق کشی شرار دون هدننزو

1 
٤ 

۱ 

| 



NN. 

 تام جنت )لو ادوات نالوا لا توس بوس
 قايتما )ویو هاش لوغوب هد تنزو تادرا (یشقلا) ردیدآ هد ان هدنشیحاون هلطیلط هدنسهکاوا شادنا ||

 ةلبضفاَ(زانفلا ۲ وند فهدا ول اة ص نو زو اوا رونبد بیل قلزوبوا شلباب هخه تزدیهدننزو طبالع ||
 ایل ۽ طئا ا راتو خیل نابشق لتر لات دنا دد وز ژ لات رصوزو زد هتک تشردو نفخ ۱

 لزا هدلب یرلکذید ناصخوق هد ساوبقالام هدب وب ردفورعم یراسابشقز ۱
 لوند ةو نوت عقل او د لعقاو بوق یار قا جد ران و عج وق ر رولو ا شلوا ہد موو
 دنیا فوخ هکر و شید هکمزر روال وب هرتد یری ون كز دوکز دعا لبا اك فاق تر رمتعلا» از دندن زال زخ
 كهذا هدننزو لارطبسا !(یاوعیقالا) :هذعریا هررعق دن ديما ززال اةولوا دات هد یه دعا هوخبا

 هری رب هنج الفا هدلج سعشقا لاقت ذهن تل اندم كەر زوایراب وتتولرتد یسهدوک ندقوغوصاب ندننفوخ

 هو سوت هو طالع شات تلح اذا سل تعلق اش جمنا اوا قلبقو |
 هراس ترا صقل او هد فنزو بنع صقل او) دنر ضح (سصعلا) یک وبقدیلب هلواروتقوطک نوشت
 لاطبط نضاخا بالبلا نم ةزاصقو ارة ةو لرلضق سل اذضالاضب یو لوا دضقاةشا را منو
 هی هست ةصق زهفصوهدنننزوزیها (ضملا) زصقل)نسابعم قلهصق رولوا ید ملا تنزو بنع هک ید حراسش |
 كق لعالباهردوراصقو ردرانصق كلنک ییجبردهصخ یوم نیکررات نو کرک امقوا اوصق وججروئید ۱
 بویماعج ةمرد کس, ون ر نی یعصابداو لیسیالناک ذاریصق لبس لاو دندرداونو ردهنسانتنمرضقزاصق |

 نالمههدتلسنو تنا ذ لیت هلغلوا نا دما وفور عه یر دواب عو ردا وصلیسناتسص هرار +هتجزودو تبت ۱

 ب بزل انتو وز ا غشتلا الص هذا نالوا ییفتشندیکنادادخت نت دج ودی ااف ۱

EIRENEنسجو ,ظفج اهدسنسهزاخ 2 هک نود روت اخلوحش  

 | یتناوه لو فتهنو روا لا .دنمقوم بیا رقوتردذوخ ام ندرنمڈ لا تچ هرمشطاتوناوا |
1 

 ندهریصق هل وطنم طخ ل ازدا نمر شالا ادارا ؤو ةزونیمف یی 1 4

 تر تالوا هر كلن داغ نرتطقوروسنلوا ی رک مالتسک زا صتخا رد هل دازم ند هلب 2 نفل ۱
 | نة دونهم یساز چاشم هما هنیکیلق من 1 کی دبا ۍززو نعد یا كهم مان یا ةن ی نین |

 | هد رک وا خوب یت دوص ك با سقن علست هوکو بکن زا دک دابا منع هکنکهنفوط اتش ذج |
 و هیات هلکعدلعا ریصع) عاطبال هلال و دما وسهعنچ«دکد یا دنومصت هدم قي ومت متمنهکذچ |

 مدنابی حا ن نوا یسافن هکر ونلواقاللطا هنآ ل وشریصقورونلوا بّرضهدنضم رعمیاصصت مانا دوام |

 كلا قصو جان صوار صقلوجاذا ىتانلا بالا نمار صق ىلا رصق لاقي ردهنسانع» قغ دص ق ین تن زهدنزاو ۱
 هک فهنسانعم قاق هنتر واهم فکر اذا رخن ارصق لاخر ذهنن انعم قعلاصق بوق رق قارار نوزوا ]|

 يوك [رقماشخ هک( ندهتساتنعم ماللط ,طالتخاو هدم ةض ۶ء شلال ص ق لایقن ردیلناقسكمردن :ولب بودازو| ۱

 ندای بالاي ارصقنو ارلصقتجلوت .یرانشلالاق .طاتخا اذا.مالتخلارنصق ل اقیزدنبراسبع ند

 متین هرنصق لالع رد ةنسا نمم لسج خموقیلآریصقو تنسما اذا یشعلاصق لاو رقص“ ا ۱

 مت طه ترک یر .رونازاوبغت قرعوط هکر وسنلهنوطواهدنبکو نزوغوب یمقوهیتچاذا |
 ةلقوهپرقو رمش سصق ردنج هوا كشوکهکدونیدهیط و ارکراک شپ بنانش اطاقلظملزوق عمو لزم |
 | یدیاودن اردنا دپه دک ی دنا نوک ارهبلتصق زا اوچا كنس لچک دبن ما عضو م ىدبىللا قد ەلۋ رادو ۱

 هرحصق لاعب ردهتسانعم كلنا صیصخت هص وصخر یدآرب صقوردهبا رخالاح یدبا سند ددناورجمهرابکب ۱
 نيالا اذه لغ یسفن ت صقل وقتو هرغآه زواج م اذا انک لع ءىشلا ت نص لاوقتوةيلاء دراذآیمالایلع ۱

 رب متین ایان الا ف یلصتلا يح الاش ودهن تانسا كلبا وصفتو ل ساکت دنیای و هريغب للا ب ملفا

 رضقو یشعلایآ صف افا ښاخ ا ان مة وقت ذهنم هاچ اوز اج ەد اهدای |
 اقص و جانب نزز تاک( راضی اکر کر ابعنبدنب ہت رکات یاھت رف ارزاک ر دلی عت یم منا حلہھو ترا |
 ا اک كنيرانوپپكنمسقە وذ کډي خم اا تچ نو کرا دیشب ند اس قو تو نان

 تی 7

۷۳۶۴ AE. 

۰ 

 اس

 (LI ف كو ارصج([سضقلا) ردلبضفت ل عفا هکر دیعجتلرضقا عیمصاقال ماقالا ھل وا رابهدنناب یدنک مادی :ویموق هخماللت و |

 مک



 رها دف فزرمم لب هرصوق هکر دیفدارعو هدنن نو هرنصوق هافيفضاو دیدشت ۵ كنار, (ةرسوقلا) زود
 | ددان ساتم قفل هجوق ونک اذاتبثاروسق لای رد هنسانعمقلوا | ناوارفیغلنوا لرب رهدننزو هج رح د
 یهو نالفیب هرسبقم هذه انت روئید هرا هود هحوق هدننزو هرطسم یرتسعلا) :نسااذآ لجرلارونسقلا

 هرهسهلا!ندندنلاجر یپسن كنس هلببق هعاضق هكر ديما فیقلنا نیا هلی کت« نمهسسبقآ) تاسلا لبالا
 نقل ولید هک نالوا نوزوا !هدننزو یطبالع ("یراسقلاو هاب رنک كف /ناسقلاو (نابسقلاو) هدسشنزو یز زق

 1 -هدننزو یرفعح ( "یرطسعلا) اهعماجاذ ال اربسق لار دهنتسانعم كلبا عاج هدنن نو هجرحد

 كن هنسنر هدننزو رشح (سشقلا)اهدقتناذ ےهاردلار طم ق لقب ردهنسانعمقافا رص یی هجقا هدننزو

 ۱ || نروغواوهدلدواءااعسانال ؤالاو املا بابلا نمارعشق ۍشلارشق اب ردهنسانعمقمربصو قمی وص سيرد

 TOE 2 (مشقتل اردنوجما بلس فیعضترد هنسانعمرشق خد و شقتلا)رشقناف هرشق لافتردعو اطم
 أ اى عق یلیوضبکرونید هنسب ردو هنغوبق نالس وض ك ەنسنرا هلبصكفاق راشقلا) سخقتف هرشقلاش

 || یردو قوق كاسدوحو اضرع دوخا هقلخ كئیشرب هاب ردسکتفاق زمشقلا هنمیمامیا هبرابشف هنهلاش

 | هل ارمشق لاس ءب ردروشت یعجب رونلوا قالطارشق هسوبلم افلطمو روسنید هنسوترواو هنششوب یسهلوقم
 ۱ اخر لا دونیدمنبش نالوا قوج یربشق هدننزوضتک(شقلا)سوبلمیا نسح شقهیلعو ةيلارشقو

 یارشفاو یشقمو روشقم زول لاش رونید هیهنسن شلیوصوبق هدننزو رجا (سشقالا) سدملاریثک یا |
 | ناصازارنشقا لجر لا رون درد ةي ىشكى سهواف بولیوض یی رد تنور ندنکلبنا تناوسهو ءاسملا

 ۱ | ةدشلوارها شنا ا هک ا وکر ونلواقالطا همدا ولرکب لزق كبو را نف هفنارشقناذق |
 1 صبا وک کد ولوافصو هخ اغالوش هدننزو ءارچن (ءارسنفلا 4 ةراددشیارمشفا ل احرلاش

 | هاریشقدیح لا فی رونید البا شماو اقو یشقدق ا هضعب ناکارمشق ةر جش لاسقب رولوا قلخ و بولواهدنزرط |
 || فصو هرومب دیدشودت نزتوکب وب وص ینزوب كلربهدننزو هزمه ( ةرشقلاو) هدننزو غ ةرشقلا) اس ئا
 | ههدآ تدب زسروغوا هدنننزو همه هرمشقو ضرالا هجو رشقت ةديدشىا ةرشقو ةرشق ةرطم لافب رواوا
 أ هلفلوا قلتلقو اوف ك: هکر ولواف صو هبهنسلوش نوشاسةلا) موٹشمیا رشق لجر لاشروناوا قالطا
 ۱ نوشاف ماعلافب هبلیا لص 2 هلفالناو فرمعهزاغوب یراایشاو لاوماو لالها یراحوریذ نع بورص یتبشره
 کیشرپا یودقرونلوا قالبطا هیسک تدب سروغوا روشاقو یش لک شقیدیدش بدج یا ةرؤشاق نسو
 ]| یشوف نالکهزکصكاو موش-یا روشأق هتاف كند هبرقتال لاب نویهگیدلبادب اب هلتنٌاشوانسو طف یخ

 ج

 1 هک از ان بول مصیسرمشب دهبلاقویرالبق كنهرهح هلکنآ کر وشد هیورادلوشهدننزو روبص(روشقلا)

 1 ,شرالبف كنب ازوبهلقمردشباب عمم هدر ور ی یرلهتشابا ناکتشذکق واو ضههکهن نوا قلوافا افشوفاص

 بز ن عك ا هدننزو بز (رمشق روناوا قالطا هشداسنقیکیا كمك رکی ڈصاخ هلی هلیسهب هند و یه

 نیهمانسا ندناتفصاوردببقل دلرعاش مانهمغمرد رعصم لرشقا هدننزو مطبخا (سشبقالا)ردب زدن هژدیقو"

 یتدا نعد لوا كنغي رابشاب (ةرشانلا) ردیجما یادح كتنردب لر
 ۱ بوز نرد نامه هکدونید هنسدبترم

 || نوشققزوب هکروند هنروعلوشو دلم ارشقت اتل لوا یهو ةرمشاق هش ل اق هلوا شما ابا ذوفن هک
 | اوراد ناتناوا کد ( ةو نونا نیکتروفاص هلواردیارشقتاشاد هاروکذ م یوزاد یرلکدید
 ۱ (ةروشقلا)ندشلوارداص ف فن رشت دح نمت نعل هدنرافج هروشقم هلباهرشاق روشد هتروع شل وا هاتف

 || شجر هلم كفاق (سشقلا) ا اه ربض اد ااضعلا هروشقلاقب ردهنسانعم قمروا هلکن کد هدننز و كس

 ۱ نضنجرب هب رسک ك فاق (ترمشقلا)ودیدآ كغانطر هدننزورمشن شق ارواوا هدنرادقم شراقر هکر دیس قلاب

 | ازشنتساج لاغبروناوا قالطا همدآ ی البج هدننزو ردنقم سنا رواوا قاراوب یکب وط هکر ولید نایک فرخ
 ماه (راسشفا لاوتبلاق مس "مئا نشقموه لاش رووا قالطا هب یا د مریم هدننزوربنه (سشفلآ) ناب رعیا

 ا سس

 1 یخ دیسک نالوهاردلا دقتنمو ینربصو هنسانعم ذهج روند همدآ هاک و ریبخو د اقنو رونید همدآ

 ا ایرنا خو نوح نیبجهدرانو هلبهف كفاق (راظسقلاو)هدننزو رفعچ (رط بلا زدهرطابسق

 1 تدرشق (راشقنالا) مهمآشاذا نالغ مهنشملا یزد هنسانعم قمار عوا هس امننماش د ی دار هسک مدفس و

 دوناوا قالطا هتنآ شراد نالک هرکص لای دوب مرشاقلا) رواوا شعربص یراتآرزاسس هک بوک وئوا قالطاهتنآ

 . | كفاف (نارمشقلا رونی دهوناخ نالوا زمهروکضیحالبصاهدشنزو لو رج (روشقلا )را ردبا فاض ینرهره>بولوب



۳ 
۷۹ 

 ی

 ثكروکو لر بهر رک نیو عج رو یقرغتسا ادا هک قرف لا تقی ز د هنساتعس تالوک هیت اره

at ۱مال ت ترزرفرق لام ردهنیشانعم كعوا نیحبرکوکهرقرفو دد مغان آراترخ نهال قلاب  

 كن هسک ماندعس هرقرقو زساه رونبد خد رقرق رو شد هرب یلقاروتواوزود قشموب غارط هرفرقو تناضاذا ||
 ندننساحملوف یصهنب رهاظ كازوهجولاهرق قو یدبا یلزاتهو تكعصم كرما مائرذنم 5 "نان کر دینقل ۳

 نار (راقرقلا) هنساخنمادیاموا هرهاظیاههجوهرقرق نسحاام لان روند هن رپ نالوا ناناسم هد هرظنم | :

 هشبش یرلکدلیا ربعت ارم کكناران ردیعما باق هن وکو و روید هنسهرعاب هی ادیذرت كن هودردسمسا هدشزو |

 هدنبزو دقدق نقرقلا) هدکد توا هلا دیدرتروتشیدهنسس نیجرکو کردم < هدننزو رب یهمز (ریرفرقلا) ردتح هلوا |

 روند هب هوا سما یکی س هبآ لا زو دودو هنس انعم رهظرونیدهبهقرآ ورونیدهرب قاروتواوزو د عالم یغاربط یو |
 هدتقو یکید رسا دود هایتف كخاق(تراقر لاا روني هنس هرهاط *یچا ون تكرهش دلبلارقرقو روید هتسابل ن اوسو |

 بوحوادص ن شوخ هدیشزو طبالع /رقارلا) هنتناتتعم هعهشروشسد هغحراغط یرمزف ناجا نادب زغ ۱

 ن رماع نباو یسرف كسبقنب ماعرقارقورونید خد "یرقارق رو نید هدآ نزوسود لا یز وا هت
  نودربهدلحممان ء ءاتنهذو مضوتر هد نییطنماو هلا هفوکو ییسرق كنافطع ن نت زن ععشاو او یخ كننانکلادیزپ |

 دو ر وسنید هغ هخجراغط نامح ندننغآ هدکد یرمسا كن هو. هود دول هدنننزو هطب الع (ةرقارقلا) ردیدآ كلا هوا ۱

 هلریقق كفأق (قارف) دید عضومرب هل كفاق (یرقارق) روتید همدا نازوا وازوسقوجو ردیدآ و صَر هدنرابد ۱

 نوشدهننالوا لوس لوقیلعهب ینک نوزوایک هتفرف هدشزو روفصع (نوفرفلا) ردیدآ عضومر هدنسهیحان هثیدم

 [هی نقل )فتشاهمنزظرونید هندقرآ هدشنزو یلقعف هلبا رضقو یدب كشف كنارو ی رسک افاق (یرقرقل]

 دع اج یس هدلاو لدی زب نب بولافورع» هلتح اصف هب 7 رقو هنساتعم هلصوح روشد تند هفسروق هدشنزو هيز |

 ناشنم نسیل لاق هنو نوصخبذلوا ن :وکسلارشکرو رو شید هب یزر هلبصف ك فاق /یرارقلا )زدنا لمشچ تب |

 لها قلطمو رازلوا هدنبلط قالتواهلفمالوارج وک هکروناواقالطا هریضحلهاو یراربلا قو دین یراق |
 ماراردشن "م ما لدعف میا هسا شب هرزوا رسک نی رخآو یف كفا( راق رق )رونلوا قاسم :یزازق هتعنص |
 اأ یرنسغ ندنز هلک ر اقرقو راع لع ندیغابر هکربد عرراش یرقتسا یا دنهاب راقرق لاقب هنس انعم لیق راّزقتساو |

 ردیتفا ن و و روید هپ قس د كوکو لب لوقو زونیدهضوح جوک دزو هرم (هرعلا)ردلک دا چ ومص |
 رو شید هنآولب رک نالوا نوزوا یراقاباهلبا صقو نیت (یرو رقلا)رونید هبهنسنربقح هلک كفاق (نروَرقل[

 ردهنسانعم للبارارقهحربارت هلا هسکرب , هدننزو هلعافم (هَراسلا) ردیدآ عضومرب هدننس د هرقن یا رحاح هد هیذان و ۱

 | اوکر ھت ایفون یاران نموهو ةولصل اوراق دوعسم نالوقهنمو هسعم َرقاذا ةّراضم هذاق لایق |

 عض ومر هدنس هکلوامورو ردیدآ هلیقرب هدنعه دننزو باص/رارق) رق) ردیدآ عضومرپ هدشزو ءالولج ارورف)]

 نارق و) هدشن زو ماها (رارقو) هدننزو ری ز(ریرقو) هدشزو ده ده (نقرقو» هد ژو غافل
 |( یربزقلاو) هد ژو زتنف هلبا هیج"یازپ(ربنقلا) نادیدآ عضومر هدننزو ماخمش(نارق)ردندیماشا هاب زو مانع

 لاهرد هنسانعم كلبا عابچ هدننزو هجرحد (هرترفلآ) دروشد هلساتت تل 1یرباو نوژوا هلا هددشمیأت ۱

 نزتلشیا ی اروزیکرد هنساتعمكلياهارکاورهق هبهنسفریمدآربهدننزو رسک سقلا) اسهال |
 هلن رمسف و ِهیلع هبهرک ایا هرهقادا لّوالا والا بالا نف است اقا اندان نانو

 هیدنسآرب یدآریخدوب هدشزو لاعتفا (راسنفالا) اردا كنعانطةارمس هدنع و ردیمسا نطب زب,ندن ۰

 زی رع هلیمف لواوو كفاق (ةروسقلا هرشق عع رمالا يع هرسنقا لاتش رد هنسانعم قاف رطضم باروز ۱
 یدروسق رونلوا قالطا هنالسراو زب رعیا ةروسق وهلاش ردزوخ أم ندرسق روشی دهند تسورب نو بلافو 1

 هّواوهفصنیا لیلا ةروسق یضملایق رو نید هنمط*هدوخ اب هنلّوا لوق لعهنفصن نندصکو سانه شد |
 زادنارتلز وکهروسق و ردروسق چاچ چ ردندنفلع هودزنبهدرارب لهس هکر دیدآ تایی هزوکرهرونسق ودیظعفوا

 هیاوخ دنمرو زو یوقو رود هنس هیفخ تاوصاكسانو ها كسانو ردروسق » یدزفمروتلوا قالتسطاهد ابیضرهاع نالوا | ۱

 عونربو روید هن دمدآرییکو لشاب هدننزو "لقیص (یرسیقلا)ردیدآ لجرر و یوق یاهروسق باش لاشوونید |[ .

 موررصیف کر هکر دنح هلوا هل رصبق ه هدیسیکیآ ردیدآ هدلب رهدنسدکلوا موز كانکر دئدآ هدلب رهدننلابا نیطسالق

 ؟يربسقهدنبسن هبیانوینارمسبقهدنبسن هوا ردروممالاچ لات یکیردهارخ ام کلوازدیس هدرکاش

3 ۱ 
 هلا فیفح (هیراسیق) زد هرسایق و سابق یچج رویشد هب هود هجا یففعو ردیعون لر هکر دما جون قوپ

 e ی



NA 

 دونیدهبوص ناسنلوامضووید نود رکن دو اس هال ناكر كفاق هرارقوروتلواریعت
 نوعا قماعشاب هوره * ماتعطحطاادعپ ورونیدهنخناب كلموج دوخ اب هند كلموج دوب هلی كفاق (ةرورقلا)

 روشیدهنخذ اپ دوخ اهن. د كلموج هدرانوب :هبلتنزو هز ه لص كفا (هررقلاو) .هلنیت (غزرعلا) روتبد هی وصنابکود
 ۱ لعفت رفت روسنید هیوضنلیکود هکلموج نوچ ا قماعشپاب هرکصندکدنپ ماعط جروب لتا (ةررقلا)
 | لپالا ترّرقت لاقي ردهنسانعم كم هشیا لر کود هنیراقابا بویمردکو چ بورفشف ینلوب یعسق هود هدنننزو
 لبالا ترّوقت هت لاب زد هنتسانعم قعلتب وف یلوپ هلکلبا لک | قلتوا ' یروق هودو املجرا یلعاهلوپ تصاذا
 | اري رقة يل ات رق اتق زدهنساننعم كملت نالنپ هدننزو ریسض(ربرقلا)اسهلاوب تتنهف سییلاتلک ا ادا

 | ا قو ارق ة جاج دلا ترق لاقي زد هنس انعم مسکن سس قوادط رب رقورقو تن وص اذا لوالابا بلانم
 ۱ ین 4بنو .عطتنم یسلعآ 1 كزوکه دتنزو روهظ (دورعلاو) هلیعطو ىف كفام (ءَرملا) امتوص تمطقاذا
 ۱ e ع م ثكروک ی خیدلوا دنمو ژرآو قاتشم لوق ىلع رد هیانکن دقلوا الد هک د هنا تھ
 | 6ام ناو نون یادش بابا مادورقودرقو زوج هرفهنیع تر لا شی ریمزتسمیلق رورجس

 ۱ | واود فتا هليعف كفاق نقلاو) هدبنن رو روهظ نورقلاو) هلي كفاق(رارقل) هيلا ق وشم
 عیاژاو یناثلا بابلا نم ةرقتو |رقو ارورقوارارق ناکلاب رق لاقي رد هنسانعم قلقآ نک اینو تب ا هدننزو هلک

 ةنمو جرا تلا لافهنسانسعم هاکمارآرونلوا قال طا هرب قج هنلوا نوکسومارآ باج هرارقورا هرارقو رارقو ,نکسو تادا |

 | ۍلقاروتواوزودهرارفورارقو یافت لا رال منافس رم یا ارارقضرالمکآلمج یان لوق
 یرلک دید دقندوخاب هنعس*نویف ناه لوق یلعهنجسف یکو ۲و نویقو هنسانعم هنبطمضراروتلوا قالسطاه
 : هضرا ییرکدزوذو روند هر هننس هصق هرارقو یدنلوا ناتس هدنسدام دقنو رونلواقالطا هنویق 5 سنجر

 ۱ تب اذا راعنو ناکا فتا لاقي دەبا قلوا نکاسو تبا هدرت زب هدرانوب اقلاوارفتسالا

 هدنننخقحریدآریو هنیکساو هتنئاذآ هیف هر ّرق لاسفب ردهنسانعم كلارا دباب و تبا هدربربنیهنسنرب (ربرقتلا)
 و واج نی نم مه دوم نوع رقم هلع> ادا هبلع هرّرق لامرد هنسانعم كمردتنازارقآ ۰

 هد همان هما منیاطناب قو هسوب نیدنسیدنیه کر وناوا قالظا نوت اخ لوشوا درب ءام یا! ورق تب یش لوقت
 .دوارماو لبقملا درتالاهب عصياملا فن تناک اذا رورق هآرما لاپ هوا رولوا هرنوا روا ,تنوکسو مارا بوبلیا تعنام
 رووا ق الا هزوک نالوا شور هلیببس تسمو تراش هدننزو هراح راقلاو) هد ذو هربرض (هربرقلاا
 ۱ یسادرف رمو هلبجفكفاق ملا مو موب) افن ارکذ داکرو رام یا نیعلارب رقلچر لاقن وةاقوةرب رق نیع لاق
 | | چراثلا لاق رولو نوکی جنب تواكب هب اید نویی راک دلیامارآهدانم نوکل واجب آ ایج ردنزایع ندنوكنالۆا

 | چ راقم ورۈنيدەھاكرارقر دناكنمىاهليكقكفاقو كي“ ر قلا نقل مو مرحلا موب ماتالالضفا ثيدحلاهنمو
 | تها بست ازوک(تزوراا ل ا)ر دیدآ عضومرب رقمو ردیهاکمارآنینج هکرونلواقالسطا نبا منك جز هدردام نطب |

 نده>رصو هشش لوق لع هفرطاقلطم نالوا عضو یسالوقم تبارشهنکاو هنسانعم نیعلاهق دحزونلواقالطا

 | جاجا هافصودضغ | ضابف جاجز نم یا (هضف نم راوقیلاسعت هلوق هنمو ردیعجریرا وق ندصوضخحدننالوا
 ۱ نسل اذا لقاءا قالاس رد هنساسنعم كلیارارق هدنچر كنيشیدیسینمآ یاککرا هدنزو لاعفا نارتفالا)

 | تعشاذاهقانلاتّرفا لاقب ردهتسانعم قمردش ارآ ی سهیشقلتوا هزاتهدنر هنروا كن هردیعس8هتادو ةقانلا جر یف

 | تیاهنلوق لع كم روعسو عشاذالاسلا عقا لاقي ردلمعتسم هنسانعم قع وطو بطرا نم یداولا نطب قام |
 ۱ ياق یغناب دوخان ید هرني ی هرارفو هتاهنوا تنساذا ةفانلات" زقا لاقب رد هنسانعمتامرومم هد

 ۱ لنسغا اذا لج را رفا لافب رددنسانعمقموپ هلباوصقوضو ةرارقلاب مد اذالجر لا رتقا لا فرد هنس انعمكلپا
 | اواو ا اضصو هناوبج نالوا شابا لاسماو دفع هدنجر ییسبنم كککرا هلیس هینب لعاف مسا( تل ا) نورقلا
 هعاشخا هلی حابص هلیس هی هیننو یف كفاف(نات قلا اهجرینهنکساف لعفلاءام تدقعدق ۳9 "قم هقان

 یرفلا )رود هثبش نالوا ییجارهو زوسنیدهبابرووج هدنن زو درض( را ) نور اقداوا نیس رونلوا قالطا
 ۱ هدو ضخ وازونیدهتنحو نر دلش نالواببضنو عقاو هرکضذدکں لبا فوق" و ز لب سصقكفلاو ىم كفاق

 | عض ومر ی ضو رولوا كعد تدشنالوا رفتسمو عقاو هرکصن دک د لک تف وب تقو شفا 4باونج اینم وتو
 بب رقهبهکمو هب رقرب هەمان وردینمبایداورب نیمرطانیب و لجررب هلم كف : (نارف "رف اردا داور دوخاب
 ارق ريق هلب دش :هدننزوا هرز (یرفرعلا) ردیدآ هبصقر هدنتلانا ناب رذآو ربیدآ هی رقرهدلح من ناوبهظنا رم
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 من اس ااو ءایشالارذقب یذل انمه ةروذانَا لخت نح جاج دلا لک بال :رواتناکمالسایلع |
 هکردالسلا اعز اتسن لع مهاربانب لیععسانبا هدتنزو راظیب (ناذ بق ةغلابللءاملاو رهاسطلا یشلا ِ

 ندا باسنتخاو زنهرباتاد تل اعفاو لاسعا الکی الحق هدنشنزوم رمه هلیضكفاق (ةرذقلا)ردبرعلاوبا أ
 نون دانغا سک ن اوزه (ناتسقالا7 هیلع البام قب اللا نع هآ زتمیاةرذقلحر لاقت نونیدهمدا |

 ترک یا اتنذفادقم ۱ نولوشهنعو ادمراتسم ییهارکتساو تیر ك ماع رک دلهعتسمهنسانعم قفل اغ

ETEدف زط هننککو هدننازو زارتقا (رارعنقالاژ یدنلوا زک هکر دیفدازنو  
 زوفضع (رومنقلا) ةملکل ادیب تمکلایجراذا هوك رفذقا لاقت ردهنتانع«كسلپا قلزاذنا ف نیر
 ۱ كنارو یعض افاق ا فلان ناو ایا رومذقلا لع ماتطعلا لک بلا رود بیست شجوک هفت و۱

EE ۱وهوا دریا رفوذنموپ لاشفب ردصوضخم هنقوغوص شرق لوق لع نسا نعم  
 طبل اهنعلاسق هنمو ردنزانبع ندزکع یکیدشارب وصلا كئپشرپهکردهنمانعمغلبسوارفو ءا |

 همد آرب هل رتنک قفا ( ترفل )اه رقت شو ان ھاو اهر ارق نا ته ازت تراترضیآ ھا وا 1 ۱

 ةرقل) نقلایم کلانصا یون رق ىذا لو زولوا شمع قوغوص مدآ لوا کرد نرفوس ندا ۱
 هب رقزبهدنن رق هتم داق هر ةوع دعفضلا ئا لار قرعبلاقب ردتخا :دنلبت اکر ەن افاقووخ هی ہل ی ۱ ۱

 رک يسا تخف داع دیا: فهر اهلوتهراذا ار رقت ةقانلا ترق لاقبهنو هنسانعهدعفد روند مارو ودیا |
 | نخ وا نیدنآ كني زوک كناسنا نتعلافرفو ناد ید ءامل ار رج نونیدهنابن یزاکدید یب هرتوضب نعلق |
 .قالطا هنسهیس اعط نالقهیوشیاهند الجو هرفو لع ةرفنامیا مىا ىع قوه لوقت رتلوایالطا فن |

 ترف لاقیر دهنفسانعم: ییا آ غآ ییلوت یمن هدننزو لیحفت نی ژفنلا)رونلوا رببعت ناك لموت

 االف رزق لاش ردهنشاسنعم تاعردشلرب هزر یهنسنررو ةعفد هعفدیاةرف ةف املوبتسرانا ای ن دف اا
 هلعج اذا قطا ىلع االفر رق لاقب رد هنسانعم تمروتکهرارقا هدننمط هنن یدآرو هبف کاوه اف |

 | زقوارق لوما ءاسنب لع لب رق ل اقب ودا هنساسم قمقوط قوضوتص هبسکر هشت شار بلغ ۹
 اژدهشمانعم قلقا قوغوضهنسربو ةدرابیا هرقل لاقى و درا یا رق مو يو ای بش هتنشقوخونطنولوا ۱ ۱

 لکو دوص قوغوص هیهرت ناینیفو درباذآضماضطاو عبارلاو یئاشلاو لالا بالا نمار قامو لوقت | 1
 ڭا اغ ەك ند ەخفد ینکیا بوجا هعفدر ی وص یعسق هودو ادراب ءاه اف: :تضاذا مب- ۳1 لا رد هتساتضفم | ۱

 زد هنسانعم لمك نی شهطاعس ىملق قواسطو لعت لو تلهنااذا نالا بابلا نما رق هقانلات ایا دا
 | توس هماع یمالک ی کردلاتشوب هنسنرب بولیک | هنغلوق كمدآرپواتعتوص تعطقاذا باباش 1

eودهنساسعم اکو ایل هرزوادتسیر وة راتو ا هغ فاذا هذا مالکلارق لاق ردهنسانعم  

 و نکسو .تناذاناکلا وق لانه ردهتسابنعم كلبا دم نوک :هدربربو !هتنهآخآ ء

 زاونلوا قالسطا هدسفخو هاخروهو رارذنا ردبا بوکر یس ها لاخراکآ هکر ادبدآ تب زب هدف رانا 1

 رونلوا قالتتطا هنکو » تااهبماجو هنر (توفلا رو) ندیدآ عضومرو  هنسانعم هو فرود ةن قواتطو |

 هلی سینک كنز (رارقالا) ردکعدروبق هنکوب یعب نسخ یاهرسق نلع:بوسشلاوطا لاتیتوا
 ند الثهدانعمو نعیم" :رقلقتالو نورقهوهو قلاب هراصایا لات هاو رقا لاش ند هتسانعم كمزوک ی وغوص|

 كدربکه قوغوص رارفاو زد رفع رونیدرورقم هرزوا سابق رغ هدنلوعفم م ساو رولکن دلاعفا هکلب بوپملک |
 هاو ناکا ن هرقا لاف رد هنسانعقلقو ادا و تباث هدر رو رقلاق لخداذا .لعخرلا رقا لات يدين تر | |

 رو رسحیبلقنوعلا دارباةد ربا یا هی و هنیع هللا رقا لان ءردهنشاشمیمعوصیهنسن ارب ,وهنکسو ها ذا هبلع | ۱

 اذخ لوقهنیع ها درا هل غلو ا اځ شا تاقا هلسسن رحودرابشاب ناقا.ندزوکهبئس زور از زود باک ندا |

 زد دنسانعم تی ا فازتعا قحر رازقاو زذ هل اک ندکعد نؤنننليآ ن ونرخش دعها ناو نوشلیارورسف |

 اغا ۈ دنا اكن رفا لابش ندهنسانعم كمردشلر هدنو نهنسنر و فّرعاو غذا اذان قا لافي

 شمک ق وغوض هرزواروک نم هنخنو نو رمل ا) اهلج تنئاذاهقانلا نر قالاق ردهشاسنعدقلوا تبان لایک |

 نونلوا قالطا هی هنسن قوغوض زو رمو رد علوا رة ندزارقا سايق ارز ر ذا هرزوا سایق فالخ وب وزوت دهمدآ | ۳
 ردد تام و> :هکروشد هنس هشت ماعط نالق هدکلموح هدنشنژو هاست (هرارقلا) دراب یارورقم مو لا ||

 تان هک وسلوا یزباشمو موحد !رکو:تا کر وی هنالق نوُشیاناهتسد كلو لوق بلع روناوا ||
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TEE ۳تدقيتتلاورداضآ نیو نو ولو ژنو ذل وقصر دنن ووو  
 | تنومه لادقلا روید هثشناسن واحط هر عا: تلف وج ریذق وتر داو ردغلبا ربذق و زدرافضوندنر دقمو
 | گور ناتو صبح تفز لوک تر ناو زی تولز
 | كاتشرات راح مال شا ةلیلغو انان لج ريتي اتص فلا س نزا دقو ۈئ ەد نال وازدیا حط ماعط

 | نقفندهیاتهد زا ك ورا دقوز کد عب ر هلة شر هعیضلو رغ ن رادبقو ردیمما تدب ندیارفع یتسهقان
 سم رو بی وبا سه :لعاقرسا ,رتتملا زحضع نابعتیا اراذق ید طلا قلاب

 ۱ ر لاسش ین وطن ویا راد تعم یت لا شب روند هشبتش نالوالدتعم نع طبع وا فلطمو رونید
 اغاز ازجت(اردتون)ردیدآ ضرب هدننزو دباس (رادق رصَملاو لو طلا للا هطس و یا
 ملغم رادقم یار كنج اغا رخ یکیازه و هب هز وراق كن وکهلنالنصتف ف و قلا )نراوناوا قالطا رسا
 ةردبقلا لغ شاخ لاعتبو تلخ ةو دق کل وقت نمو روٹی هک دباغ امرخ هززوانج و قوا نیعمو
 لع ر هدشنزو ها عف قر داملا ) نيل لك نيب مولعم* كاحل 7 نغير غب نا یهو

 | هلعف لتلمفو هتننياقیا هنژذاف لاوغت رد هنساتزعم للشیا قفاون هنس هزادناو ز دق كلآ هلن بنایف
 هنر نتیات ۷۲ نانا هلر فت لاسقب ارل تیس هستم یل سطاج هدننزو لعق ۳
 زور یز (ةرداقلا ار دقلا نلعاج یاردنافب وتلا تردقل وقت ردع و اطم هردفتو ردقهدننزو
 ءازدقلا ار دادا لجزرر۵دننزوزاضنبنآدیق)اهنف بعقال لا ةى یار داغ ال وقترونلوا قالطاهبهبیرقهفاسم
 ةوکلونص! تن یا ءازدق اذا لاقت نولوا فضوهغ وقنالوا لدن هلو لو هنو كب وکه ن هدنزو ارج
 اس زر ةراداقهلاد لا بهتر رب ۵ هبهناخنالو | ىج هراب هل بغ ف ك لاد و یعصكجم(هرداملا)

 فوت بام نشا ةراد فشلا تر زدق ل وقت رد هنلسابنعم امضا ه دنشتنزو
 هدا برمشمدن و ی :ىاوخدب هدو نوب رخ هلن 2یا نوحبلا  هتفواذا ىش لا تز دق لوققرد هنسانعد
 9تن اتیلن E لوضف تالوا نضر عتج هاناو هس دو لحد رحم( غ دالا

 STOTT  تولؤاركر ىش هسان هدننزو رار عشقا: نارجدقالا) ساسنال
 | کر رو ایت مومن لاو یک كفا (ةرح دقلا)لاتقلاو باتا نشنال ًایتاذا
 | FT ال رقنال نیا هرح دنفو ةرعبدشاویهذ لاقهئو نوند هتنوعص چراخ :ندزابتفا هدننزو

 E چ لاو كفا توده نام یراقفلوا ل خشم كنيک ارت میچ و هدنن زو اروحدیق هللا هت لاذ
1 

 | سر نقل هدژو فتک تتلو هدنزو بعص نت ) فظن دض ماشا او والا مارا باسبلانم |
 هانیه نذقلاو) هاتشزورذپ ردفا )روتید هثشزادرمو ةراتفض هد دوت لج رنقلاورا هدننزو
 a ۱ ون لمتد ڈا لّوالاوعبارا باسلانم ازذقو ارذق هزذفو شار دقات هنمانع هنسانعم ت قیاقرادرم ینشو
 ۱ :اززقههلعاذا هرنمتساو + هزاذقت لا ر چ هنسان عم قارام قیهنشر (نانمشپالاو) هنعلزو لق
 1 ۳ سان لوق لج ةيسک نالوا كانو نادرعاسم اد هدننزو عفم
 | تدنسهنئاط لارا اد هددشنزو ووبتط نوذقلا)ا سالا ةبشچ وا ر دغی ار ذقن ل جر لاشرد وتههرادرم

 | فر ند اولو ندشحاوقو لا نم دات اووف ما نایتیرل هل قالوا ودنا دات
 :قالطا هتىلک ل وشو ,شحاوفلاو بی رال یاراذقالا نع اه زن ىارۈذق رم لقب روند هتوتاخفالؤا
 وا قالسطا همود لوشو لک نببساک یکروذاق هلواراب| طالتخاو فلا هلسانهلفلواجارغدیو یوخدب
 راه رو دالاور نو ذاعلا) ردیف نوناخرسزاوذقو وان رب الثخا انآ ت وتامهدهغزالآن دی روس
 | ةرَو قو روذاقو ؛زوذق لجر لابلق رو بیذ هیاونک چ ازم وخ ډل نالو اره ادیا حا هاو تله سان هدر
 | کره کوکو همدآ یوخ دال وا مافسقبساغب هروذافو) قا وتل نفاق اا ناكاو وداود

Eyالطاهر و طق وانز"ەرۈ داو روبخ قلا ى نىا ةرو ذاق لچژ للا ىغب هلو ار ديا كا فویزواطارفا  
 راش اراک اک یفام دارا ماوس زاتسلفائپش تاروذاقلا هفهنم باسصا نع ٹن : داد بخو خراش لارا
 قو رۈذقارب لاڭىزولاو| قالطا هیودنالوا ات هدهغر الإ انا توییشراف دنر وسواد ىك رونق هلو قو

 لا ند الا هو حالا لاق رو لوا قالطا همد نبی کا لک نوک دکتر ویا لرل ناکا |

 هيلع

 ۰ | :زافقواوتخرزفرارنعو لارذخ كلاتقب ندهنساتعم قلا رادرمهنسنو هدشازو هرایخ ) .ةراذقلاور بق
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 يلاسفب رذ هنشانعم روم زوق زوق یاب هدج زو هجزحند (هرطعلا) هداذپاداهدمنم وشل از لاین ردهنساپنف

 یدوفر هدشزوضن قضا 1) اهعماجاا هر لارطقپ لاتقل برد نسب اینعم كلا عاجج و, اهرتواذآ نوت
 اینیل املا | تفاسیلا نم ارضی الا لء یبا لا وار اتم رد هنساستعم قمروا هبهنسا یروق یروقرخآرب ییهتسسف |

 مکح «دناروهطن یکینایایتچا غل الات ىح کرد هنماحم مکحوءاضق ءلنتقف .زدقلار.هبیضاقا |

 هرذوا یعوفو تروض تژوئشو لاوسحا نالوا یراج لد هدنا نیل یسحالطضا فیرغت هک دیسایضقو
 نارام م PETES امت  رادیملا"ییاک مکح نالک هعوفو هرزوا هلاهداخهدنادوجیتنایعا |

 لوا ءاضقوردقت غاسالا لق ت ما نلایعت یاب زادق یخی اپ دلباپ .قورف نياق هباردتقراطعب ی |
 نیدسطاق اجا زد هک قو ردنا پخ ندکلبا ار هتشتدح لعف :ندمدع لب ذاتفنا. یدقت ۱

 مالا تق ی رقبا هل لیقف زواج ی نشلا غ ریس اذا وقال لباب تفکی ره سمبل هایم ياغ ىنا |
 مدد مان تیز کرم مزا زدن او غانم ك هّتسثرب ردقو هردق لا یاضق نم رفا ل اقف هل ورا |
 | تولکرادفا یج ةقاتطیا ردقلاملاقب زدهنساشعمتفا طو بات وا هغلبمیاابهر دقو ئاغر دق تک لاق

 یا ىلع ردقلاسقب وذهنساسعم قلوارداقب وثب جوک بهر و کد یس اک نسانشعم ردقت رولوا ودضم دقو |
 (رادقملار هقنع رصقاذا لح رلا ردقلاسش ردهنساتعتقلوا هصق ىو كمدآرب و ردتقااذا ئازلا بالا قاما واق
 عامو رادسعیجدوبهالنزو ردن ردفا هفلبمیاهرادشدیلغ وه لاقىرونىدەنس هزادناو لس كزهنسن رب ذوب
 لاشرد هشام اودھ هانیتعف ر ذق و ردق و یدزادقا یس هدکنو ردهنسانع»تقاطو بات و رد هتلناستعم

 ۱ قزژاردف لاعارد نباتا كن قزونفتوردق ىه قافشلاو ل والا بابا نه از دقواردقةيلع كا3 للا د |

 ازد ەنبانعج تّوقو ووژو زات و فود یاردقوذ نالفلاسه رولو |لاعتس | هنسانمراسب ۳
 ردتقااذا نی وب نلاتیبابلا نمار دق یش یعردقلالقب زذ هنلیمانعم كن وک هنو و هو یزد

 هاذا لار دق لات رد هسا تنعم كع روغم و هكله یقضاذ طبع ردقلاق ود هنس انعم قمر د شق
 هومظعام یاهردق اقچا او زدننهامو "لغت ال زقه ناو متظعانآ هردق لایق زذه انعم كلام

 هیهنلسنرب یی تسر یا هرت د اذا اتل ا تالا: نصار اردق مالاردقلاقب رد هنسا نعمتی ص وضخ رب ھت وا هب عف ج

 i EYARE VEEN هنو ويهن ر دقو هبدساقاذاهن هردق لاقى دهن اتعم ك لیاساسیق

 شاریاة رد لع نو لب تومن شا اوما او دجسویا ردقجرسو ردقلحراذهلاعب نونلو اقالسطا

 لا داف یی ووا قالطا هما تط ندا ناکنا نو یار داق نذل جم لنت ةترجقلا هفتک |
 ۱ جیوه دوس رذنولس وشزلنآ اتم او رل ردنا قالطادنحوتو لدعلها هنیرایذن کو ندیلبا قم هر جترابف

 تاذوجوم یک هیلندا گاو قاخردقهدبا ندلزا العو لج قحترمضحدننزو لیعفت ریدقتلاسقلاودحاجیا
 ناتوایبهموسیحد اوما لوا ءاضقرک هند هنسنس هل مسرذرزوا ینج هل واهدظ و ول عانقیالا لبق یا و ۱
 ردهتسانعما كليا قینضتو هرمدقت لعیطق اودقتهلو هیلعهنلاز دقلاقاردترابجنایک لا ع اقباوذافنا هدنلولچ ۱

 تلیا ۱ رادتبنییم تون ارواهلبا هشیدناو رک لاتا هدنمضهیوستو باتری هنسنروهیلج قضا اق 1

eqnرادقلاقب ردهتسانمقیلکندنس هفئاط هت ر دق ید آر او مت وست قارکفو یو اذا سالار"  
 لاف رد هنس انعم كل ازابن یکشیا رودقم رخ ن نوعا یدت کم دا ر نديلا لا هاکرد ںادقتسالا):ایویق ل غیچاذا الق

 | نادملاوج هلن تاک ح كلادو یقف كم٣ (قردتلاور هلبمص كفاق ةاردقلا#ب هه دقب ناهار هارد
 | كفا نادغلاو رنک فا ناردقا: هدننزو نومق نومقلاور تغمض نرود هاب كفاقب را
 .دادقونآسق و رودقو هزودق او هزادقوزادقمو هردقمو ° هردقوذوهلاس نارد هنسانم واسي وانغ ۳ ضف

 ,هردقعو هردق ردق و هیلعردقلاش ررولوارذصمهدانعموب را رولکهنسانعتّوقو روز رانو ټو نایب و ینعوذ یا
 ادیت رز دقوراق زن و بلع ىو قاذا او یاهو الایاببلارا قوا قلة و هروپفوترادقو |

 اذا هیاخ ردفا لات زب رۇ نلو ازا ك ىج وک: ردهنساسنعم قل وا تو قؤتن ندقبخاص هی هنس تر دنن زو اجت | 1

 لمج یادم لادتادربق ان دانانى اقرا ز زن ىك ازم دا !هیلع یو
 ك زیر PERRER وک دمر دق روتندهمدآ هصق قو هدننزو هو را

 2 هدغوتزکهاواراصب و نالوا تبمانمو قبال زف و هوازی قید صبا را نر یک وتبدا
 let هل ! سک فاق ندقلا] یش نبخ هبلجر عضب یذلو هد عاونءالجر تعق و اسان ردقا س رف لاقب
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الی ل غراق لا زدهنسانعم كلیارضتتو قبض اعم روش هک چرخ
 ۳ الا ۱

  TTFترنم یهو خب وا هدننزو ۳۳ رتتتار ها یشلازق ۳

 ۷۳ 1 نالاراو -هتسشارتح ذا مم ارتق لاش ردهننانعم قاین یتهاو كنس هلوقفروطو او
 ماتم زکات تیام هنت اشاهد: یدوق تا هرصا جامو کن وا کشو د هی هرفحسنیولک نالنبرا ما یهشتنا

 لاب انوا سخا نیس هحمار كندنکروناع ییسجوآروناج یسحوو " ةراتق دام هل عضواذا ٤

 ر یاو هنرتف نع هجر ا ذا: انالفف لاا ذهنم انعم قمته رزوا یلیقشف روک و تل ید 6 لیا زاب زاب ن تد اذا ید وادق لانج داسا وابو یوتوب هیت
 راق برق امینی ةخ لاو نایاب قدااذا هرغو عاعنل اتکا تفیاودهنتناتخم

 ی شاد زلف زنا تاد میل ارا لاو هام کل رس هرچا سهموکد اتم
 یو هاو رخ نقتفااذا حب ازقالاقبرد هنسانعمقللوار اریففو همرلاذا + اقا ژدهنیساتعتم کلا
 و هزعلاور هللا وفلاو) هنف نقلا دل تزهاذا آلات لقب زد نان
 او هو روض هددنزو ماتم نامل ةربغ یا رتفو رو رتق هج وب لالة روند هزوت شکوچ
 ٩ قالخر وان اعم ردعوتموم يانه واد داموباکر بد حراش روید هنس هر تتسوق كيك شعایو
 ٤ 1 لا نوامبر تساهم قاب یا ق هنن لیپ قلا ر درام نم ندنوب
 4 2 (رتقش ا هزابتقا ییج دهتسانعم باکو هیحان هلن زفلاو) هلم تا يلا هتحار او خیس زی
 فرم نواف مص وصخ ر و شناتو تتاضغاذا [جرارتفت لاقبندینسانعم قمراببف تولتراط كيهدننزو

 3 لات ید تی ی موح جو مرغی و نا ذرمالرتفت لا فی رهنس نخ
 رب ی زدن و لات ناقتلا# یحختاذا هنعرشت لاقي ر دونما :قلواهخرالآ ندهنسنرب و هلتخت
 !ناشن هلیرمک ك فاق تا اولتاخاذا او رنا شدت لقب رهن انه قدروق  هاوصتمو
 | ETE اد ن دشاتو دنا لول رولواهدرخ هک
 ياخوا دتل 3ور ماد :نیتقلار» نکی اقتل جلو لااشف روطشد ههداربکتو ناب دوخت هدننزژ

 نیر کر و هیراجوا كلی وجم وزو الواوا بیشلای ارتقا ب التل اتش نوددهتلاع ل وا كخل جوق
 توش لولزوكە بترا کنه هکر ونید هنب را تآو مالا لؤش هدنزو نس ,تفلاور نالا ررآردنا
 | تفیطالاوا رها ل عوقولادبجراصاذارتقمو رزاق جز نو لدن لاعب روند هاو دو هغ هلو نع هوا

 || غل ەچۈك ی شقۋەرىكو هسولآنیاهنتق دناصلا تام لاقي روند هنسهثلموکی بوآهدنشنزو هفرغ (تزقلا)ا
 | زر الب رنک ك فاق هغ یار یطاواربلابنکی از یل هعرص لامة نونیج هنینهدوکرواوخ قوق زلط
 و ردت هلو اال قوا هروک هناببكحراش رولو اڭ بیخ تیاغبو هچکچ رک کر ونلوا قالطا ناب
 ۳ هاب رسک كفاقاهزفوبا  اهب یتفرتفا هل ناکا چولس و به ذبح یهوفرق نا هضع
 هریتق )را لکو او لب هدننزو روبص نوتفلآ١ ردشملوا هییست هنر قواردیلع كناتبطیش هزتق لوق لع

 ۱ 2 لا د جلدی ځما كنید لبق ك کا ع شنه ندنس هاتف بیصو ردوا لج رر هد شنو هبهج

 دی رد r هاو هلبخف کن یانو كفا هرغلادیدندنآ نا ریتفلاءالعل ان نشحو

 | تیژقالوقت رد هنتساسنعملع دنا یقلطوا یمنشنو :وبهدننزو لاعتفا (داتفالا )اردهربشق یرفصح ردترابع ندای

 | كل هدملوا ةنوا یرب ی دشالت هلذلزمنریص هدنفوقو هنداخرب هبانزو لفت تفتا) كل اشاغ ندا فلا
 هم مره ع روند همدآرب هدروطاس پاد بن زو وصب /رعملا) عزحود تیرتاذآ ةف ناقل ردهتسناتنقم

 | یطرق هدننومكنفغفا ةوشاو زواکروغوت فن یجیزونذ ه هۈدمجوق نالوا یی توف هدندوخو زونهو
 | هدرانوب هدننزو هطلبالج (تیراسکلاو).هدشنز و ٌلحدرجا هلو عقل راردهپ در تلور دوش اپ ونبد بان کلپ
 نانا نالوا مم ی ولخو دبن هب هلی كقاف هروشو "هبراخو " زونید هود :هبوف نالواهز وار زدم فو
 ازدا هدننزو هرات (نراسهلا) نونند همدآرودوب والبهار روند همدآ بوضخو نیغراطو ! ژوند هناویخو
 تکا یوا يان نى تزسما) اهن حوت ننمنهءود قد ايزدي تود

 ناف
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 ۳ "لت یا ردهف مال لابیقپ رونید هاو ضد یدو وولط هنآ هدنزو نق نیهغل
 موکت ابو یخ كفا /ربعل )ارام اغلا لیل بس تھ اهن وب ار ع هایم یر

 ع یاد بق یچ و یمن فک دا ARE امو لا دعب نجف ناپ :

 | ةن ب نورم ارونو ار بەنی اراز فدک و ند)وبف ع اعوم دن و هسنکم تربقللو) دلیل تلک
 ند دنیای كلا نفد یم رد ی2ی ہم مک ها ابو کلو یزبقلاور بے ا

 یار نو یکن تکنو یاب .دنفداذ| یاقلاو لّوالا تابلا نم اربتمو ازبف ت
 نوعا نفد دعای ر وارق ل لعحا دا با هی مر یو یر

 .دوقجو نزد ؛ٍدنیزو ر وص (روبقلا و زین لی هام ادا غوفاربق ابیقپرد ونس انعم کمر و یول
 ی یک لم ا اا هضم اغ ن ا

 هدانا دوج هاب رک فاق یما) دق مس قا هلج نوکی یلاوا لد امعب رف ترا مما ذا نو یف لک لا
 برس لوس ر ررر همام شود وب از ی قرت ی یر ناد

RRR Ph Ai 
 نوا كج ین نالوا دی SS e واتر نآ ابفزهرزول

 يک ی زوپارج راپ اب روپ د هاچ یغییقای ښاد چک اد ابصو ر دم لر اق دد ونون رامز ا ییا
 نو زواو قا ۲ هکر دا مزوا هنوکرب هدننزو درم یقلا ی دیم كنه یری او رع ن ناپ خب هپ زو خامه
 ]| e هک للا وا دونر د هنغوق نافبوط منو درله م فلو) یټ نو تا

 دوخ اپ ردلک د اچ كبد ورن :دننزو هز غنج درب انقیعمچم دننزو ءالصنع ولید حد ءاریپقاکآو زدعیفو رب
 يدماا یر بجا نا پخو نسنو ن فها بج ندمالغا دیدآ تاب + رسل پناه نو وریت هربق
 د رک رب تر هم مو سر رب

 ۱ بت لاد تلا بجا میر ر ا ماگ نت و ر ی
 یسا کلا عمو هز ھا قجراغ قوب یکیادو خب یتم هاو اجد کر دوب یمانعم تند زیپ لو

Reدلو پل ساکذ وبر نسل وتفسکربح قزل  e | 
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 | دهاز مدت نوبیدا دن( از یا لالچ نسا تواس مر لب نش خیل کمد
 E رویا هدنن ڼو طبالع ابتلا هو رفصع مپ هللثم یان شیلا ردنا روصنم مپ
 || ليج عمل رود دیسک لماخو عفو نوین هدننزو لهب الچ تانک اتیقلاوا هم تزو فو ی
 اا وی خو نوک سامان و وند وب ناو رفنضغ ||
 یان عرق روند هیامرخ یدیوٌک هاچ ازو روتنتس رو زحق)رونذ بز ناک یک عون هل« و فاق ||
 یر ما دیاواضعا لبا هروصفمفل | يرجبملروتید :هچدآآ نالوا لغ ین یخو یب لجرفس هیات | ۱
 رولوا هالبرد کړن واب ادراوںوتی ۹1 وکو وذ لو: زو نورو روند هب ةود تک نایک هوک مقظ ۱

 8 دانه دننوماپ ذددلکپ توا ٹینابؤلا کلوپ و دون دمنا وی و ناننا نالوا دیدشو ملفعبلفبو |
 ریش کن ضب ردنا مییقبسکلپ هیلو قاخا اک هکر پقوب یسآدتپ ےہ ااربن ری نتاک نوچ قال! هپ ۍمادسو |

 یرهوجکآ دد اا میم یری فلز هجرت کہ ری ای نر شو |
 زار E Ra مدن چ نامە 5 :.یزنعقو یهتا رد تشل وا: عبات تاز ۱

 || توناجو هلاوطسا هلوا دم فرج عبار فرخ هک رک».رونبلوا درایابرر صو چ چ نتدنالوا |
 ]| ادوسید هبناک؛دنزو شبع تدق كج مدیا هر كس هلت ومکس تاتو ي تاب ضا,متلنقلا) ییکیض

 ید روتر لید ج ق همتا ر دریم م لصالا یو و شبمل نم ةف اهواز ال لییع یحیی |
 ی یم !ووراط نو روکهر هرزوا تلق ور ټسېچ - لا یی هقفن هیت زو دوعف (زوتفورر

 ی وغم تاو دونفوز افوهف ةا یف مهیلع قیضادا یناسلاو لّوالا باشلا نم روتفو ارتق هلا
 2 نیر بتا اعم نیکو ردقو هتعیار تمطبساذ ملل ازتفلاقب, ردهنسانعم قلیا ی طی
 | ضبا هضعب منم اذایشآ نفاق ردنسانجم قدردشانبهنبرب یری متینو .ندراجند هانتعف دز ,رادقاذ|

 ۳۴ تی دادم و ام a E لاهندهنسانعم ست هم. سم

 سس
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 : | یکروتاواقالطا هراکی هلتسانموب یدکی د یک رشف سوابق لیس دز ناتو رشیسهنن
 ۱ دانی یاکیکندباهطامن یاد هلغانیق کیا هکر رونلوا یفاللطا هکیک رص یی لوش قو هل ؤا هیشنو رهیعبتف كی وض

eهچدموا هزاّوف ل وق لص ردنا بارطضاو تکرح هدیسکیآ نکرر وب هکی رغوط یر کیک  | 
 | اخو وئاو قالطا ناتراوف هنفرط یکا روا یعسق كيک نکا هک ونبدهنقرخ شوب یرغوطهفوج كانکیک
 ؛هنس هنسن نارتشف بول انیقیّأن ندنغلنغزق كب كکلموج هدشزو هناسم(هزاوفلا) راذیذا هی قرن دن نارهظ

 | ناشلوا بیترتنوجما نوناخهسخول هلب یسک لاف (ةربفلا) اهرحنم روفیام وهو ردقلا ةراوف تراف لاقب رونید
 هرف نوتا نول هدشزو لیعفت ی وفتلا )یدنلوا نایب هدنس * دامرأف کە 3خيد نچ ااو دوس

 | نها زا نذنن دحالب رسک ك اف (هربض) هرضلا اهل لعاذا ءاسفللارّوف لاشردهنسانعم قعاد جال وب یرلک دید

 | هذنارب ف ىطاشلا هربف ن هرف نا مساقلاوبا هلا هموم *هددشم یارو ردنجسا كس كن دج ینایصالا نیسح ندم

 2 امنسب دو هلباه(ةروفلا)رونل اوا قالطاهب وهآردصج راف هلیعص كناف نولا) :ri” it رم ةموظنم

 (نارابفلا) رولوا عت هسروناوا رتو بولیغاط هتیافص هک ونید هل نالوا شرآع هنس هییکلب ب لس نآ رولوا

 ولت دح هدننزو قوبعروبفلا)رولوا شمر وج فرط کیا نک دوزارت هکر ونید هرومد کیا لوش لب رسک كاف
 رددزاب ز هد هلم ر دیدآ عضومر هد هما هدتشزو روج/ ر روف)دیدخیارویغآ هنا لاق رولو|قالطا همدا رنو دنت

 A (ناروف):ردیمسا لجرر هدننزو زون (روف)ردیب نععرو هکر دیدآ هدلب رهدنلحاسدنه رحم و
 لوش هلب رتسك ك ناف نهضلا) زذ هب نقر هدنساضق دغس هل عص كاف (هزافوف) ردذآ لحرر و رد هن رقرب هدنناصق

 ۱ ارو رونلوا ر دعت هلابآهکهلوارادفم قح هردلوطیتسهیآ لا لوق لعرادقم ق ج هربق زوج هکرونید و

 ۱ زوج اب :قدیامردق مع اوهو رهشلاب هامر لاق ودهلپ رابتعا هرهص ین ات رولکروپفو راهفا یعججرواوا جد ث تن ||
 ناف رق ردبعشنم ند هناک ن ضن نب ثللام ی رهف هکر ديما هاییقر ندشبرق رهفوفکلا ی |

 ۱ 3 تراس اجب هلن وئاحر ر درا هنبتغف نوحاقلح فرحو هدنن زور هق ,رهفلا)ردرابسننم

 | لزناف اهربغلا لّوص ةأزملا كناذا ثلاقلا بابلا نم ارهف لجراارهف لاقرد ةنتسمانعم كلبا لازتا وتو

 | دوهب و رف یک لج  ارهفا لافبود هنسانعم رهف هلی مسکن «نمه (راهفالا)ردشلوارداص یعرشیهن ندنوب
 | لا قیردذوخأم ندبتآ ارهف رد هتسانعف قسراو هش را هرواه لوق ی ع قلوا ما هننوکی رلماربب ڭنسەشاط

 | هلیهجو قلوا بوط بوطو هچلک هچاک جاج یتا كن هدوکو مهساردم یناوا دوهبلادیع دهشاذا لج رارهفا
 ۱ هنج متجا افآ لسح رارهفا لادن نی زور زا وب نم جرج یادت نیز

 كيدلقمراو قوح هشرزوا كن هنادو رد خو ننه نالوا هنسانعمرج نعفلا حقا وهو لکت

 ۱ ی هیزاجنرخ رب مدآربو هب عدماف عدنا اذا هریعإ رفا لاش رد هنساتعف كلبا لاسعمبو هدنامردنو رول

 عمالخادا لحرارهفا لاش ردیهنم دوب رد هتساسنعف كلبا عاج هلبس هیراجرب لر هدیشیا یب یدلیشخ

 | تنئخاذالوهجلا ءانییعدب رانا ثرهقا لا ردهنسانعم قلواناتخ" ریقو ةن عمت ی رخال ا هت راخو هتس راح

 ۱ هادوهم رهف لوق ییعرا رولوا عج هیاروا هدنرا دیع ماتا هکر وند هنب  هرواه كنسهقناط دوهن ليم کناف مرهشلا

 | ةیاپنلاق حراشلا لار دق هلوا یر دبع هکر وتد هنبرافورعم مو یراک د لبا ترشعو شبعو برشولکا
 ۲ ج یاره رمق نم اوج رخ دولان :اکلاقف ماج اولدسدقاموق یار هنعهلا یضر لع ثبدحقو

 | قلؤا ناوارف لانمو لام كمدآرهدنتزو لن نیا :زهشتلا املای ةر اسهلصاو تب رع ةناربعوا ةيطبن ةلكى هو |
 | لالا قرهیغت لا رد ةنساتعم ر عفت هدنن زو رطب مرهمشتلا) هبف عشتااذا لاسلایف لجر ار هفت لاقب رد هنسناسنعخ
 ۱ نیک كنس نركس دوخاب ندنفعض لوق ىلع كلكم هدلشخ بو واوص یش ندفلرو هنمص ةت ادو رهفتیتخع

 ۱ عاطقناوا تفعضنم ی رجا ن دارتوا رهم هاتفا اذا سرفلا هفت لاش رد هنسانعم لک یلنخزوط هرن كمک
 هرکصندنآ روف هدعب دارت هنتلاح ادا لتناصن هدکد ک یاربخ «لنسترکس لنمسق تآ هکرید خرانش یرطاین

 | شزفلارمف لاقب ردفدارم هدننان یانعم هليا هفت هدعنزو هرطبپ ةرهفلاو) هددنزو لبعفت رععفتلا) روند رهفت
 | | كيزساه رهبفلاو ۰ هدننزو هردیحب (ةرهغلا) رونید هنب تا سکو که لیخف كم /رهافلا) رفت ییععرهفو
 | هدننزو هنیهح (هرسهفا یظع :لصیارهیفو :هرهبف ٌهّقان لاقى رود هب هقان نالوا بای تولوا ناقنابظو

 | ولردرب صوص هب یودپ,هدننزو هنیفنم (ةریهفلا)ردندنتسیلا و .كركب وا ترضح هریهف نیرماع ردندنناتسا

 | رردبا جالوب بولاح نوا هرکصتدقدنانف توقاچ نیفزقهرجما دوس شفلآ |یغا هکر وئند هنشآ ا |
 ا س ا

 سس

 وب و > توس



۷۹ 

 | نیو رد مو تولدم س اف جم کو نام هوم نانو تفو |
 ۱ نوجا لک نیک, هک هکر روند هیالرتلوشو رولو اري تع تاب اشو دیصقلاتبن هکر هک رونلوا ق السطا هنیدوجاوغطلا
 ةذبنزو نشتر ةر غفلا) لا رولکرتف سنج عجج ردیدآ تاس هدننزو هرم (رتفلا) هاو اشلوا حالصا بولي ۰

 تا هدو لقب قبلا رپ دا تكغاطزب هرو تیانعس نالفف) رد يمنا كنج یدنکلاورلبع نارغتاو ]

 زا .تناکاذاةرفهشضزالاق روند هر نالوا قوجیزاروفج هدننزو هرکفت (ةرقغَْا) رونلوا قالطا هب هیهادو ||
 هدینزو رکن «یوکشلآو) هلبزبسک/ كاف (ةرکبلاو) هلبقخو ی رسک اف عرکسفلا» رفح یا زرشک لففا یف
 ۱ تب بر و رولوا صت كغۇشود کرد, 0 كار طنلایعا هد هنن

 | ناتو زود ووازار لتهبرکقو :نقفاهلکر کف ثالغل ل اتن هتمو یکیرتفو هرقف ردرکف یبجج كنم کرد ا
 لیعفت یکیتتلاو) هب یلسکب لت ننفه ناكفالا :هیفزنظتلالعا انا لوالاباسنلا نمارکتف هیق رک لقب هات
 کف مع لکتتو یکضو یف رکھا لانق رد هنس انعم تكفوشود هدرلتول هدننزو لعفت ن تلا زو

 || یکفوه لال !قوتید هم دآز کلا زانکسح + دنننو لتفیص (نکيفلاو) هدننز و تیک (زتگیفلآ
 ةجاخ یا کف ایفا ام لوقت ندبهناننباینعم تحح بس الیلقو نی كنان کعلا) کیلارشکی ات یارطیفو

 || ی الدیص هلداینصزدیرعم هزاون رم هلکوا ژوند ہرا یک وب هرابجرچ هکر دهنیسانعم هلدایص نی و الو

 یخ (ةرعفل])ودخ مت ندنآونرعم یسراف رول هزولفو زود هبیب هدرخو هب یو

 شع قدس هبتلغاطکدونید هییحراب زا لوشو ورم نارا ر تو رک دیش زور 2آ

 | ذکی نالق مدن ههج ندکمش موب قوچ کلاوبح یغیطسوس هد سن ذو جوز فلا هوا هیکشوکو تولوا
 ۱ یار رو هاو نان بجا ی هدنز مال خاض هد زو دفنق ضغلا)ںونید جازت |

 ۱ الوا منساوتییلد وی هد و هچرجد (ةرنهعلا) روئید همذآ ع و یکیلدكننورب رخانفو رد تاو ۱

  (ةیدنفلاو) هدننزو لیدنق (ر.دنفلا):عساول هرم تعناذا لر ناب زده تمروفو هک تور کک ۱
 ] لفمج لرد یاز ملا رونی هبابق ع سل بوپ وق ندنسهبتكخاطو روید هنس هموکًاعرخ لو لات /
 نکس وک نیا 4 وا شن وات وب هزوااتجبپقدعارذ شم لوط مون عن یھکب لوش هد نو |

 ن

 : تپ تچ ونان نارو( ناروتو ج۹ تون رز (روفل)هنسانع قق |بتتدوتد| ۱
 | یدعتلو شاجاذا اناروفو ارووفو اروهو وفتزدقلاو ءاللاراف لاقب ردهنسانعم قهرفغشف بوبانیقوص ند هرو |
 ا فوم مینو حاهاذآ ارو قوعلاراف لاقب زدهتنساینعم قمغچبو نتشفناق ناور ناروفوانا هترف لوقت ولو" ۱

 ۱ | اوف ببرم هرکصندناوق عبت هدنخأم مان رکج فلو هکربد حرادش هلکلبا قیشت دیس هک برضو هدارو |
 ناتف هو زارتر وفور دشا ا ماسر نظل برت سد یرلیدنکت بور ن هنکلیا لاکشایتراتیع/مساو بیعر یا |
 بودانسق هلن رتا كب هره (ةرافالا)ب راتیغلاهل تلعا دا اروف ناز وما ترف 1 :لوعترد دنسانعما ب نیا ا

 1 ها طادصار هتاف (ناروفلاو) هدنشس زو بارع(نآوفلا ۱ ازافهتلعج اذآ نارمل ترفل لوفت ردهنسانعمیءرغشف | 8

 1 یدنلوا رکذ هدنابذر اف یس : هام ار اف هنر اف ازومغمو شنا اذآ اناروفو اوآوف تكسلاراف لاقناد هنسانه»قلیات
 ۱ بتوجاوض هنیرزوا بوبالتو تان ویشوخ هکر ونلوا قالطا هار سوخ ندناروهط ندنسق وود (لبالا ةر هراف)|

 مرزا تن رو شید هفت نارقشفابولانیق (نانفلا)ردهبلقنم ندواو بلا رولوا لعاس هدکد لک تب وطر هند |
 هاو وام لا. .ةنفو :ذونلواقالطا هناوبحوناسنا نالوا یشتنمو دنشم يضعو و ملخ هلتبسانموب زدلعاف حس با | ۱

 یکدلیادو رو كسدار اریهلتبشانما :هننیدنلوا رک د ۳ هتردردصم هدنژروروج ںوقلا)دبضغ "الزامات لاا |

 ةت ا نا نو ایم الار ذو لاطاف تذکر بلک ت هجا نیت رت فا وتا وک وا قالطاهتمجو تم |
 هدتلاح نالو یر نادننکمو و وا هدد بقولوا راغتسم هد نزضابج .تقو نالیلوا یربخ اكن وتلو لاییعتسا | |

 نچ لوق هنفو حرانَسلا لاقاونکسینا لبقوا ممم جو نه یا رنهزوف نم اونا اسب هنمو یدنلوا لایت ۱
 ابفتیرال قلا ل اب هب تبع مغ رسل لز عتسا تلعا دا ردقلا تراغزالصم الا لعال نوملالبع مالا هلا چبر د |

 قالطالبطا هروف هتنرض نال وام ظععو عفر ره كعاط 4تسانموت روید هم هر نخ منا ةي زو ورو مو ۱

 راد هک كەس مات "یلییلا هزبدجب ( هزب دجت (هروف ونا) هنتمو هنارمس یا لیا هووفیلا تن وتسا تحت دعص لوقترونلوا ۱

 | لبق او تلا ۳4 َوفلا)نوصخردلوا ل: ا روند هنیزلنا قلاب نالوا هدنښ هداوک ك ناضنانابفلا)
aa1 ج ےک تب ته  



 5 هکیکینور نوح ا قوا مارهودیشنکرسو و مسظنلا هعناذا زر ارقفلاس ردهنیلاب نم ۱

 WE موتوک ارتف هکیدید هج زا هیلع یچفاش ماما نوسلوا هلیبس هزب اس لاوحا رکو هلببسس هقافو رقف
 | هزاقا لنت رو رض چ اوج فرح نک بولوا تفرح ها ةجرک ان انا بلوا یراتمنصوتفرحالصا
 !لاوشم هلفما لو | غد هنلابع هقفن نک بولوا یراتفرح هجرکه کر ونید هز هسک ل وش نیک اسم رونیدهرانالوازلیا
 | توکسخضعبلادنعو ,روثید هنا لوا یس هنسن الصا نیکسجو هن الوا یناسعمیرادقمتبافکریقفدوخ اب راهلواردیا
 ۱ یراککهغروکو اربقفو نوند نالوا :طکییروکو هکر درار«دیسسکیا ل وق لیعو نوید الوا نسحایلاحندرقف

 ۱۱ ناک اذار قف لج ر لاش زدعو صوم هبابنعم و نمد لصا هروکه ناك جرزاش روند هناويجو نانا شرق

 ی رغف لوق ىلع هلن تم رولکر ف یچچ ونید هروقج نبرد یکی وف كھکید ینادف امرخو زاسقفلا روسکم
 ط لوشو ردیمسا وقر هاو صوصخ رتفو ردربقف یرب یه هکر وند هر وق نالوارولیکهنب رپ

 | كنم تآ هلکلیادنب شرک واال هک هوا مارو < شیرک تولن رایورب هل خلو! شکر س هکر ونید هب هود
 | بابلا نم ةزا تف لجرلارقف لاقي رد هنسا نعم قلوا ادکو رقف هدننزو هراسخ (هراقغلا) رولوا هدنرب یاب
 ۱ هاغروکوا هکر وتد هنک که قرا دیعلک دنقوص قرن وق ندب :رغاب هد هقرارولواماهراقفو | قفناک اذآسماخما
 ۱ یساضتمهردهنسافعم قلوا جاتحورعف دول هدننزر هدننزو لاعتحا (راعتفالا) ردراعف یسنح عج رونلو ارت

 | لاقي رد هنسانعم قلفربقف هلی رسک نەزمه (داسقفالا) ارقفراصاذ|لجرارقتفا لاقب ردملو ارفف زد هركص
 | كنکمآ یا دیصلا كلرقفا لوقت ردلمهتسمهنسانعم كلکهنکاوتكنيمار دايصديصو ارفف هلعج ىا لاحت هللا هرقفا
 | رفقا لوقت رل تسمه هنسانعم كم با هراعا هرجا نوعا كعب دوخا كن كنلکوب لوب نس هودیډنکم دارو هبناجنم

 | ككرلقف هرزوا سایقربغ هروکه نناسسكحراش هدننزونساحم رقایفلا) بوک اوا لمحا هرههظ ؛لراعایأ هرب

 لابتوب رونید هلاوحاو رومانالوارقف هوجو ردیعجج لرفنم دوخاپ یک خالمو مو نساحو نیجنیپجت
 | دزو هاجس (ةراسعفلاوا هلا (هرقفلاو) هليرسك كاف (هرقغلا) هرقف هوجو دسو هانغایا هرقاغم هللا دس
 .نوتد هنیرب ره كس رلکک ه هضروکوانالوا لب ندفتسا فسا ردق هن وص قر وق ند رعاب هد قرارا

 | نولکتارقف ما مجو هلی رنکه وخ ابها رسکر ولکنارقفوهدننزو بنعرولکرتف ردهلب سکه کیعجج ك هرقف
 | هخروکوا هدرانوب (رومفطاو) هدنزوفتک یتتفلا) یبکب اهو هپ امر درا قف یچجج تاوزاقفو هدنن زوتابنع

 ۱ تفلت )دونید هب هب هود شکسم شلروک شیر کب ولپ رابیوربروقفمو ږونید نخ و نانا لر یک
 ۱ | نیرصختل هرفجاهلرفح اذا لمسعلل رففلاف ند هنساب هنساتفم قمزافروقج نوجا كم :دیلادفامرخ+ زو لسیععت

 تفآ ةرقاتفلا)رديدا عضومر هدننزوریب ز(ریسقف)سفجاذا لحرا رعفلافن رد هنسانعمقمزافروفج اقلطمو

 | هلیلوکسكفاقو ىف ك ناف (رففلار ةيها دلایا ةرقاغلا هنرقفلاسقب ردیا تارتفرمسکهکرونلواق الیطا هب هیهادو
 ۱ اإ قيان وجا كرو ۴ كاب او فج اذا یا شاو ل والا بال نمارقفلجرارتف لا ردهسانعمقمزافروقج

 دیدی « را بلا فتا ارقفلاسفب ارارونالوق یکی کیدتسا هلکنآ بو دیادنب هش رک وا یرال ! وکر د منساينعم
 بس سس

 بس

 ۱ ئچ نونلواقالسطاهب هنسانرففو هلیلذتل ارب رج هیلعیولف اروّرطا معضوم ىلع لعج م مظل ایا صا ج
 ناتتفا هدنن زو یرغص (ی (یزقفلا) هدننزودرصرولکرتف یعجج رد هننمانعم بناچ هلی كناف ,رقفلا) نوکر وقف

neیوف هدننزونسح 1 مکلف رد هلی راشعاهیطمروند هپ بهودنانلوا هرامانوحماب رولر دیسان در وکو ن  

 ںؤنلوا ق السطا اط شابا ں ر ھت ینامز كاتب و ردکعدیجحباص ه هب وق "هرقف رونلوا ق الطا هناویحو ناب ادنمروزو

 ۱ قالبطا :همدآنالواردتعفو ظباض بولک ندنسهدیهع یک کپ یکرک له د امرؤ بکر بنا هلناحاذا رةغهر مم لاق
 | رکودیبفای مد !رفاک مانهشمن صاع هدننزو باخ مر راقفلاوذ) ظباض هلن م هو وب هجا جز

 ۱ هنبراتربطحدهجو هللا مزکر ا زکر دیج هدفدلوادناع هب یو ترضح فرط هلغلوار رشک ریش دم عطهدردن:میمم

 | RS اونم فا ندا ات وفات هایت

 شفملجر لاقن رونلوا قالطاهمدآ نالواردب ارج ا ینشاکیروما ارهنا لو اهلاخ اهنسا هدهعرتفمو ندبرلکدید
 لا روند هروقجو ابرقیاهرفف نموهلاش رد هنس انعم قلم هلیعص كناف (هرقلا) هب مام لکل یر چ یا

 یدناوارکد رود هنکک تخروکو هرس كا راوی ی هک كکلموکو هرفحیاهرعف مه ۱

 هردفو

OT O,کا  

 | لوشو ونیدهنب زغآ ككنوك نالوایمارحوصو هلوا رولبزاقراببوق هرزوا ماضناجماج هدنآ هکرونید هری زود

 ۱ | فابدرنقرق هدیکرتهلوا عونصم قرەلوایراک دکه چزود هدناکشت ةرقف هدننرص هکر وند هلک لوش هدننزو مبلفجم



 زینت
1۹ 

 هاصیخدوب هدننزولیغفت (رمطلا) راطفالاتقو یفلخد اذالج لا رطفالاشردهنسانعم كدربکهنتقو |
 زدربظافم يج ند هسک ن دیار اطا هر هنر طقا نی عع هن رطفلوفت ردهنسانعممردتبا ناطقا

 نالفلاسز ونیدیهنست ق هچآج روا ردیوسنمهنسفنک اپ وک هلتتسنیاب یروطفلاو)هدننزو روص (نوطفلازا|
 روئید هریجن شاملا یسهیام زونه هدننزو ریما (ریطقلا) هیلع طشاموهو نسح یروطقو روطش ماوصاارطش |

 یرکس (ییطنلا)رونید هش نالوا شخلوا هک اردا نش هّترکافلطمو رديه ذآ كر هکر دکتازس ةلامر طقلازربخ |
 قلوا یعج كلربطف ی رطف هدناهما میج هکر دج راشارطف ی یا یرطف همعطا لای دهنسانعمربطف هو | ۱

 ساق هک ديما سرفربو زدی دآ ت اذ: ر ن دنیعب ات هدننز باز( ربط ) طف) روتبدهبهیها دوتفآیرطفو ردموس رهرزوا

 یرکشت كنموصناض هر هکر وتیدهرطف ٌهقدص هلب رسک ك اف (ةرطفلا) یدیشلیا شع هرذنمنیدافرینآر ارس نب
 قالا ءاههنبرخا 7 نوحاتلالداکاو بولوافوذح فاض مکر د حزاش ردترا بعندهقدص نلیرب و هنارقف هتم

 تفلح رو شد هشلدار رولوا مس !ندرطف نالواهتساسنعم قلخ یطفو ردلکدندنادل وموندناطاس ی یدنلوا ۱

 اپ طف ییعدلو E تیادطاهنمو رادع وتءاس وب هروک هنناسكلحراش هنسانعم شن فاو تنبطو ۱

 وفل" ى هتل عبطل اولا نم عون ىلع دلوي هت انعم او هنکز او ة سل اكر طفلا نم ةلاسا ر طفلا ةبا نلف لاق | |

 چ یدک نرو رک مما تو: یو «اهخو ار وکر
 غل وا راقالتحبهدنرغآهکر وند هلق ل وش هدننز هدننزو بارغ(ناطقلا) ءايتنالا ناس نعد هنسلا نم یا ةیاهنلا لاق |

 نالوا زلکرشو ربخندنلا هدننزو ییارخ (ی زاطْا) عطشالو قفغت هیفناک اذا راسطف فیش اش هوا ا
 كلرلناوحهزات ر وطفاو زد عجل ز و طفا (ریطافال) شال و هیفررخالیا ی راطف لحر لاقت روند همذآ ۱

 هرو طفقنو هل هحوتف» نون ردیعج كنهر وطن هلی کون ) ربطافشاا) روند راتبا رھاطاغاجەدنرلنوزب

 (ةروطةلا و)(ةرمطغلا) رونید هرلقلتوا ادتنانابهدراهب لوا ل وق ىلع روند هرلقلت وا نالوا تبان قنغاطااج
 كنیعو نخ كناف (رعفلا )طفل موبةاشیاةروطفوف هر طفانصذل وقت رونیدهنوبق نلبسکه د رطف م وب هايف طاف |
 رعف لوق لر زاعقلا لكأ اذا ثلاقا بابلانم ارعف راج ارعف لاقي ردهنسانعم كلی لكا ,راغفەت اد هلنوکس |

 رغد غفلا)ردندباود فلعردندآ ی قانواعونرب هکر د یعسا نیئآذ هلت كتاف رب راعفو ردها شعم رب زیر ات هفو
 دنسانعد قاجآرغاو هحفاذالّوالاو ثلادلا بابلانم ارغف هاف رغف لاسقب ردهنسانعم قچآ ینزغآ مدآ رب هدننزو

 رد عنساو ین رب كنب زغآ یعی هنتیا مفلارغفمساو وهلاش هنمو قنا اذا هوفر غف لاشرولوا منال |
 قبر غآ ی دون هلن تک كن هز ناتما) هنساتعم هتفکش و و هة عرونند هیدف و کشو هلک نالحآ ز وتهی غفو

 | هوف رففنا لاقب رد هنسش انغم قلچ آرغآ هدست زو لاعفنا (رافعنالا) هصتفاذاه اف رغقا لاقم رد هن انتم |
 هفعالتحو هرب قلارآكحوکندم راغم ناکه دراغاطو ر ونیدهرهعساو ضزا هربزوه سصعم (هرفغملا) حقنااذا

 غافل ردسقا كنابعت نت هرهندن رع ناس رف هدتتنزو تارغ لوق لع هدننزودا دش دش منایغقلار روند

 هنیرلکوک ول و و ا را  هباسکل وقع بیطع ور هلباه (ةرغالا) ردیدآ كج وبر

 (ةرغفا) زدیدآ عضومرپ هد نزوى اض (یرغف) رد رقمه ااو د یرلکدبد قجا ی زغآ هدنادرفماو وشد

 هراس طش و هدلالخل وار ولوا هدسنمموم,اتشردیع ولط ماكنه ادت اکر وند هتعولط ءا دعنا کات زو هر

 هدننزو هفرغ (ةرغفلا)رولوارول >1 یرغآ هتسلا هل راما | رظف بوریدلاق یتراشابراندیا رظن هلکم روکد یعب كهدکد لک
 ههر و هنعط شل واذفان هبناج هنواهدننزو ماطق ن ناغق) هدننزو درص رولکی غف یمجج رو شید هنب زغآ كاهزد

 ردنغل هد هلبعط كزاف هلن وکس كفاف و غف ك ناف قعلا) ةنفانیا راعف ةنفطلاقن ر ولحنآینغآ كم اکو وتید
 ۱ هد هسا سابق ر دقن ره یس هخیص نتف نده روک هشت هد راض كفل و یدیلباقم انغرد هنسانعم قال وسخ وب

 غو صم ندعبار بان هلغلوا موس رم هلبت رابعهلام لقا ذا بعت باب نم رقف رقف هدحابصم نکل ر دشمال وا لانعتشا

 ردل متسع قزل وا مسابولوالوم ردص رقف سب رقنفا نم مسا اهم صو اف حقب رقفل لاقو ردح رصن ی فدا
 كرقف هک هو مولده ردر اقف یجج رد هرقف نوم رولکء ارقف عجب رونید هب یشکی خاص هقافو رقف (رقغل)
 هلناونعنوکیالنآ هد هنس ضعب ردنرابعندقلوایس هنساردقلح هنلا تیافک هنلایعنامهیس هحژدرادعم

۱ 

۱ ۲ 

 لو ازول و ادغو توقكج هديا قمر هکر د هسک لوشرفف هکرابدیدراشهب زردی قرف نراشب نیکسم هلاربقف
 | رکی راقحوتل ذ روند هرقحو لیلذیکسمو ادکو جاستحربقف ضبلادنعو هنلوا یس هنسنر الصا نیکسو |

-_ ۳ ۰ 
- 

 3 اما رع لهاو ردج رهو ارهاظرولواكعد قمالوا یرادتقاهب هنس كج هدیاهرادا نلابع هلغلوا موس ی ايقتم
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 ا تهن م رال رف نوت هالات هنویق 3 را هوا ندحوا وا ةد ندرت ددع ا |

 | ندا ضغطغو روسنید هتالبق یشید هرازفو هدسنزو 7 یا كنمهدس هد-لاوو هر رد یعسا كنق

 ot KERE قتنارف یل زق یکاز هکر وند هبهجترق عونرب(رزاسفلار ردیعما كتر دبلی یقرب
 به ریه را :زازفالا) هلوا یهازوا نوزوا هتفلخو قشموب هكرونىد هلو نالوا اتو لر ها
 ۱ ئر ززفلا نب نموا نب نزف ردندیماسا هدننزو دزت نزف | انهتفادا ج ارز هل ارزفا لاب ت ږد هنسانعم قعافوا ی ەنسنرب

 هی رد تمار هد زو ریز رف )لادن طن رب یزهالاوئ) ندندنیعباتروف نیدلاخو رد راطم
 اصلا البلا نم ارسف یشلارمسف لاش ر دهسا فكلنا نا بعوفشکی هنن یلوتروا هدسننزو
 | نیس تاس ابن هدر و magn بینطو همان طع نع هفشکو هنابااذا

 ]| اتفقوا نل واك ضي رم بط دو هدلننززو هلكت ترسفتا) ضبا لوت ق رظناذا بییط]ارسف لاش
 أ تن | لاق و دل وم هلك و دوخ ازونلوا قالطا هنلوت كخُب مادار ظن نط کات هتلخ ردمسا لوق لع ردردصم

 ۳ ۳ رو دبش یکر شه تو لنت نیت هتاف یلع هت لدتساهژاموهو ضد رلاهرمسفتیف بیبطلارظن
 وقتا رامارفت هدنفزع نب زفات او دفشکاذاهرمسف لاقب ودهنسالنعم كتا ننابعو نشور ؛ییهنسن

 مسی تو لیوأتو نام و ف شک دارم یان تعم ندلکشم ظفلریسفت را ذنعو ندقدارم هبا لب وأن هرزوا
 هد ذآ هله کناف قار اسف) ردت رابغ ندكلتا "در هلانعم تالوا قناظم هحالکر هاظ وپ كناسعم |

 رهن اپرا عار ه۵بضشزو یرشاح یرتشاضل لا ردیدا هز زقرب |

Tam ۱موسرم هرزوا یاری و  Iدرب 1 سا هوم  | 

 قا س رطفو ف ول یو بر زا رک هدننزورظس |
 زوانسهشزو مرا شاب وشت هم كلاوپو هقشاذا لوالاو نالا باللا نم ارطف یشلارطف لاسقب هنسانعم قمرا |
 اوج ال انە هنا ىغا ەل راحنو الرام را لوف لق ق عاص هل ا
 ی ریز دو هر لو هتعاس نم هربتخاذا نیلا طخ ناقیازدهتساممیمابكما نی رنک هلام راجت وعلا ا |
 هلو اروپا ظروظفو امو :خاندلا نش ور انا ذساسارظف لا فی رذهنساضعپ قم اب هنجهقفوب ب ویمردناق | ۱
 ار شرب بت اف یونان TTT هنسانعع كلنا نوه شدی زا ك نجف هئاد |

 ۱ | لا شبر دەنسانعم كلنا داما ءادتنایهنسنر ويم قلخ یا قلا هللا اّرطف لاع زد هبسانعح قمار طقو علطاا | |

 | وا قاوندح اش دمو رشلبا همت یر نحسن مهر را مهآ یا قلا هنر |
 | ءاشن زا قید هنا کالا تا ذح او اشنا ییدنسنزب و هآدتنااذامالارطخ لا زدهتسانعم قلب |

 ۱ طلاب ردهنسانعمقمزوبنجرواولج روا لیرسک کناف رطف و رطفو رد اندنسانعهدا ا ناناوارک دون
 | هثلطباذ يما تضلا ترطفل وقت رد هنسانع م یم ز دز ولیج روا كنو لج رو او ت رشو لک اذا ارطف و ارطف ارطف عاتصلا

 ۱ قش نکر و رد زاکدید راتعهجول دردل اتق هکر دیم سارا تتم عونر هیت "یطفلاوو هل شانه مر طفل ار ارطفه)
 ۱ اهرژوا ی راک دی هو روش دهنس هلطفد وسن القەذةغ ەد نیدلغامصدوسار طقو یدنلواقالطان ویگن دنیا

 ]لیزر یذلا نغلئسدق و هنع هلا یر لوق ربضنءاو راسهنمو ر وتیدهدوسنالوا نايا
 | وس نالوا فات دنزخآ هک ینابنلبتلق ر یذم رع تضع هلک اا تماور هلبجض كاف یمن سن ظنا

 دوش ب3 وسنالیضاضلتمرب یکا هایت :او رلیقف لاف هاو رادعامند نضنو وولوا ناب هیمشق هنس هتک ر

 ویلا شوک زوده هر سنلک ااف طلا: لواوا شاپ هبنشن هنن رو مط نیش افزا ك: هو دیروهط
 | لاش ردرار جیو درفنهلغل وا ردضدلصالا ف زولوا یالطافمدآ ناچآ جارو رطفو رد تاج هد هلام كاف
 ۱ و فتلاو)هدننزو لاعفنا/راسطفنالا) روند هنآ روار واوامسا طف ور طفى ا نطق لامر ورطة لچنر

 ید ول رک نبر مھ ںاطفالا) 1 شنافهقش یار طفثز راطشفاف *يشل ارطق لاغبود هنسانعم ق زاب هدننزولعفت
 نچآےروا ولحنز واو هو لاذادا ارطفا لاق رد دنن اننع» ق ما هج الج هعقیفخنا ور ونوطهتغاد نی رد

 اصلا ترطفا لوقت ردن انه قم ردجآ ج روا هب ولج رواو برو لکا اذا عاضلارطفا لاش ردنسانعم
 || دا طفاو لطف نهان ماصلارطفا لاشقیزدهنسانعم قاچ بولکتقو ق هچآ ج دواوا رشها |

ierی سس یوم  

 هو



 لوك و درتشک, فا مس ری
E COD TEA 

PPS E To ANلازال فلش  
 تب... یه تو وک لاو یاهو تم جم

 كىك دوی و فا ناویخو سما فاضل ر قرف لادن ان کل هما
 1 ك بز یار زی قبض یرلیذآو هدسح نمفناذابعبلا فرق لات نونآ ارباب

 دی و سس ادا تک ریش را

 || قر اچ هتراشپ د ێغا لكك بن وا قمری قران لو
 | یراکذید راقرغو هم و فنان شا ها قم ترش نیر قلا رفرف لایه ۵
 . ردهنساشعم قاب شی جز لا لارو نیا نو

 ات رخو یوزر اخر غ لانش رب هبازناخ ی[ سیر هتننربو زارنا نفرف.ل
 :قوچو رونلوا ردعت ناوقلیو هاش وی آرش یخ هیت خار

 :هنیآ آلبالو خا بلبکو هی غیر ۳۹ 9 ِم

RGR Eننه  RTیآاشاو . 
Erمد هوز سکی اش ره یدو هدننزو فت الغ فا لار دز اج هد مسلک  

 ]| نسبة ن زمام (نفارفو)رونید هنالفوا ناوخ وتو نونبهمواق یراق ندن رمن یونیزوب کیو اووتید ودان
STEازفار فلج لاق روئید  

 | ینارقاو لو ارکلسیشابامناد بولا هنر »ناب نکن وما قمربض یښلشاب کد ونیو هلآ وشو
 لک ااذا لاو هدا هداروب جرات روید هوز 5 شمال الا برا سکضج نوا بز ارواب نا وا »۳

 دل نیسکتلنافعبغرفلآ) را شا نیو طت یو تایمز EES تو
 ۳2۳ ایا مو ی یا یا عیار

 ویو و تب سو ی رصد و خو
 ةلب رسک ك و۹ نما !وبراهتاذا (منوتلا نفت یاب زد هنس اعم یعشچ اف هداسبنزو لعاب

 نمسرف لب ول وخ رخ لوق لا اورو اص کجا راف اوت شیوا
 [فرق )لا ظفلب غضوفا نعربع میر سکب نف زوم دور جو هزار

 نمک نو هدننزو یر (یرتلااو دیدی لئاوونب یان ارفف نر ورع دن ریمانساهدننز نه
 (توکسراق) كنند لج لاتر لاتو د هنس انجم لوک دنزو لمف یا نیز مای

 لوالا باسلام ارزف بونلاروف لاقي ند هنسباشنعم قران هدننزو يز (نفل )دیار یک در ةن
 || تاتو هزبطیع «ب تست و هستم دکتر

 ةررف هردصوا هرهظنع میرن اذانالفرترف لانیقمردفنشالتعم كل او, یلروبنق دنس دوخ
 | بوشلاررف لاین دنانجم نارا هدنزو لاتا [رارفنالاو) ا تزول دنت ین بدی نر
 | ق: نطو رونید هب یرموب كوبل ندیازوهط هدنکوکدوخاب هدهقرآ هدننزووفرغ ا ا
 هدنسکو کد واب هبتنقر(نورتلاو زغم او) مانزورج |( نرقالا) عساولا قبر طلا یا رفلابذحا لاقي رباك ةه ساو
 ۱ ياا نابت قوزا هش اروند هراق التحلو هراقراب هدننزو ةع (یزفلا) نونید هی شک نالو اروشق نلف کو
 اچو ات ا كچ تساک ادا طار فورا لا نون نقل شم ات هلو لوله هی نواز

 نقل ةا نمدی دم تبیان زوند یک فک غراب ندیکیاو کیا هل لبک کلا یرفللاردالا تب قوا
 || دنفامتمذخژیالو لی پف هداج اواهنمنتنا نمک ندتباابس!بوراو هللا یک یونس هنر ةع ا

 یدلو اعلم لباررف هلکعد نون هدایز ندیکیلو یکیا توسلوالالح هلبارطاخیافص ا
 دق هوا تچ یرایک نالواهدرک اسب ءلرزف کی دسلوا لثم یالکر رفلا ییرعم كل لب
 رددنسانعم دالین و لا رزفو زوناوبرنص هدنعقوم دیبا یکمالک هلغماسلوا نک یجب |

 اج نشاط ی رونق هجش رموناعیح یکی یزپنالبچ هدر بب زق رهن كناسناو

 اا

1 

۱ 
 )سس



 سس سس منجر یوم تب هستیم

 | خف نشا وغلا چىرا ېې الغر دار او ماظحخ ويش رفننوا هدر هل ی زاغ ن دخوفزم قیرط رداش لوا
 | لاقي رد هنساتعم ق چچ اهیرمسکت ناف نغلو يعج ننافو كيما (نفملاو» ندنژو فاک (رارفلاو) رارفلاو) هلیدیدشت كنارو
 ات عمده اد هلال تاکو خب كتاف رارف و فو تزهو خا ی باغ نما فموارفمو ارارفو اف لزا رف
 !دتنیاوو هزوطیتیدن نا تلوارن بعت قا هبرآ هکر د هتساسنعم قفا هن راشو د توخ ین زغا نوعا كامب نغفل وا هدنشاب
 ! لمس امن لا نما نعا فن ذأ ایفل ةماعلا ارفو 7 فدا لا زوو هجوقالاوبولو چک
 ۳ |تفشک, نو زکبع سفن برد نعرارفالفم ردع وضو هنس انعم ضشک« دامو لصاهروکنبهد راض

 ۱ شی كنآ شی ناف هد هرارف هنو اولا نت ۱۴ لالا دنور دغر غم هم اهر ناق راسو ندنرابع |[
RSET:ؤا  E REOPENS EP 

 ی عاج سالاق ترعل!لوقت و رونلو ادارا هدغف زوم كجا د زدلکد جات هه رقو سدتفت

 وردت ۱۳ ERE RES لوهح رف هدارو یدک تون وینم ترک( دا
 ب 0 رغما هنعثهانا مالا نعرف لار زل عتمه هنس ال تعم کال اقختو ص ندهن سلب

 كالا هرارقامم ویا لا نیاید قد لوا ناکفخساو یدنلوازکد کرد ردصب
۱ 

 اف فر باغه (هزورفلاو) هدننزوهروبص(رورملا) ناكا وه و ریسک ابیرقوو رارغلایا
 : نک شل هه مررفالآ) رد ات فح« دنزو بم :(غلاو) نفلاو) هد ن زو راک( اّرشلاو) هدنننزو
 راتب ضد دو ود یزاشیدنول وقكنسهاوقم هود و تاو اراق هغ ملا ذا هنرزفا لوقت رد هنسناسنعم
 : یا دواء اعلاوا مریخ ملط واهم اور تنعقس دال لاو بخ! ت رفا لاقیزد ةا
 هلان هل طق االق رخ لاق رد هنساسنعمقل وا ثعابهرازفنآهلکلشباینباج هدیارارف هحدار رارفاو

 ننشلبآ اکران وضع ئادار دا ضیسلاب ار فا لا زد هسا قمر پ وروادنغا نر هق و
 ۱ E ere هکر دیفدا نموا هدننزو هارغ(مآرفل
 TS TEES ان همنلانخم لوک ناک نان هدننژو لانعتفا مرار فالا)
 ذا بو خلافا لپ زولوا قم رم هناك زا هلنهجو قلوانهانرانید هلغلوا دوخ ام
 0 ۱ والا قیبلا تلاشی دهم اب مم قمرا داپ تتلف
 | ) هدننزو زوبن ز(روفرفلاو) هدنز و روبص (نورفل او: «دننزوبارغ(وارغلاو) هدننزو رم یا
 | اومواتالطو ناز وق یخ دز دو نعسف ی رنصنابیو نیکو نویق هو طب الع (غارفلاو) هاو
 ااو هرم یتسی # ارآرفلا لهنعسا ازارفلاو زن ۴لالاهنمو : هرزوارودن هلی کناف نولکر ازف یعجج كلر رفر وند
 2 یو ذکی راہ ېچ و رانلوا دیس راته دق دلش هغما رج هرزوا یوا بشې د بولو هدیشریزاب روان

 قدرت هیت هسکر اک دب قج هنلوا تانتجا ن دنتفلاو تیر وپ رم ل شھر د هنس انعم فا لع لج ل امس ازار اب
 |« نو رار رخو ر واوا واک د بوپ لک لوا ثعب اتم هنلاعفا لا حال هجو نر ا-قمهاوتلوا نهی روتاوآ
 نادن ير رونلوا( قالطاهتشپد دا ناینلوا تبع قلهنرآهدنرخ |كننپسف تاؤ هنسانعم خروللواقالظا

 | و بنز مرب رر ندیم یاو ڈا , کر هنک مان شتفندهلضونب ردندیماشاریرف ردو زونلوالا اردآت ونلق وب

 ۱ | ديما وقرپهدنزورووفصع /دوف فلآو) هدننزوحوبز نفرغلاو) دن و ذه ده یف ر طلا )و دیم اناناس
 ۱ هبنیشوق هح یسهدننزو هدهرفزفو ذکر ولو ناب وق ور اقا

 اب د ولی کن وداوس هد ښنزو زوفبضخ (روفزفو) وند هن السا زودی هراب هان یساشه و نزفو روس ۱

 | قافلا ترک دبس کر دش لبا هتطت ین ا هتف من رنج و لک ۱ ۱دا لب یراش رونیدهبیززوق شالشل هغمالت وا |
 7 دكکرا نل واطو نوش هنالغ وا ناوخوو روند هیقنولسی راکد زود ندنزودنب ویک راب و دېو

 تی هنزیهاسنضعب و لنت (هرفالاو) هلم كاف (هرفلا) روناد هنش وق هج رس و
 اوج هو یمن راتو 4 واوښت EEE اونجا 5 زف ماج لاب میو دینامز ی دش هکروتد ةنماکنه
 ها لاو اهل ع كااف ¢ لا ةدشو اطالالتخای آیا هرفاو ةف موقل عقولابش رد هنساسعم

 اف باتس كباس انک ر ونلواقالبطا هننادنابنخو هد رکو هدب رک ك تعا چب و موقرب هدنننزو
 مهراد مىا متزن ردو مولا رفوهلاتش مون بت بش بم ترس َسسوافصو قوذ هدنتنکر و
 ةرفرف لاسعی رد هن ياهم قمرقیخ هیسکرا هدنشنزو هلزلز ( ةرفرفلا)  هنع نوری )۳ مهجود |

 مست

 حاصاذا

 aa کن و ی ی تا یاس ی ی یک ۳
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 تاقا وارضف تافل رغ لیک لج رارخا لاقي رد هن نم كلبا نا ماو ضف خدو تنزو لانو تفا
 ناز نوچ سال لاتا ہما ہک اوکو اوا یالطا ہیٹ زیو سیفنودیجو روید همدا یچ دپا

 ناص اذا SEAS E .هنع روق امرخب نایلوا کد رکج بول وائ راو ديجىا خاف ىش ك اق

 فص وهیدقانلوشو نوش دهمدآ لوب کیلا تاھا سمو ارض رده «دننزو روض نروار هل یونال و مطجب
 a E BERO ORTE دوو ةقا لاق ل وازآ ی دوپنو لوبی لپ دوو ۱
 ام رخ ل وشو نیل ليلا لیلاحالا قیضلا ظولغل یا دوف چنین لاپ فيارونیدهب هم نالوا هجزآ ید وین و زاسیط ||

 ةا ةسظ لا ع یا مجظجلا یازروضف ةن لاه قيل وإ نياق لقا وب یرللادو و ید کد زو کرولوا تقص هنچیانآ
 اب اوطلانا ذرا ملا یا روت ۳ رف لا في رونوا قالطا هنآ نالوا نوزواولوب نیمه اش

 وخ املا شعب لع منه ضمت ردفا ذا مولا رخ افت لای رد منم انجم جام دیا ر لب ربی رب را هی کت هدننزو عاق

 ارم ولت ر نیسو نسوا چود وج وجرکور هح ایما رەنا دارم درول اتق اخه او)هدننزوو ا
 لاتا هد هبل اخت ابو شغل ان هن را غا دا ارا ف و زاغ نم هرخاف لاق ندمنسانعم تا لدا زدنا دادی

 مدار راسلت ھج فرو ر و رج نادا برس نکن بها مال هنمرفت ان اکوهبلضاذاهرضغف هرجا لای ۱
 رتفدمدآ ر هدننزو ربا (ریتا) رسا یفدیلچ ها ضف نا هل مرضا الا تبرد هان تلبآ لیضفتو هجرت هرز
 نود همدآ نالوآ ین ولتقم هلزخآهدنتبهج رو رد وخ هر کیدکبیل رخام یا وه لوقت روند پک نیا

 || هترضمام لای روت دهی الو ارضا ام هلو ی ناخ و یت بم (رتلا) ربا ین ونیا,

 (یشلارختسا ن اقم ند هت ان لیا انشا نشف قر مدوایینیفناو خاف نابض تسالا) ) هب رضفام یاعلی

 ه بج (هر اهم )لولکر علایق یر راوتید هنا ټو وواو لوپ یتهیاخیدوبهدننزو لفي نښعلا) ار چا هاش
 هنتسانعم فرخ روند هو یس لوق لرد راډ یل چ هنس انعم هرج رول, ده یسد لو شلبابندقاریطهدننزو

 ةر ان هدفو, ءاج لا رد تم هنشب هح ام یورک نل س یک صحم نادیاوخایفت کا فت هک ابوکهدقدنلوا رتنرلنوپ
 اریف هنم چرا لجل رف اسب رل منم اعم كما: فاکتماوزاع ندهن ملنتهف علا ) نو اخ اوهواق رج یا

 لدغ (ردفل )دنیایی ة جوف ہک دیجم| خویشلاناصر (روخاغلا۱فناناغبازا باسلام |
 مو ءوش زوي بول واتس ندفم واو ق وخل ین دیدی هود روغ و وتآرفیآ ۲. دننزو دوعق (رودغلاو)هدتنزو ۱

 شب و لدعو باربطلا نه ر فاذا ناهلابالا نم او دف و اوده لیلا رغ لاقي زد هنساعمقل وادی |
 ا ردافلعد لاق رذلعاف منا ندل و یان (داغلا خبط وها ودر لادا لار دف لات ردهنسانعمییوخوص |
 هنس خاطندیا اوبا هدارلخاط تانکر دو بل هیت ردف و ماف ویا رولکر دف یی بارتضلانع

 هاتف دولکر دق ورولکر ذاوف خیل جن نوتند هنس خاطنالوا اتیدوجو بواوا مک لوق لع هجبوقالانکراونید

 روئیدهنهقانناروط بو رک هح هدا نالن نوا دو دفو یک مس رولک هردفم ویکی سولجو سلاج رولکرودف و ۱

 ۱ ندهمراو وجه یاد ری یخداوب هدننز و لیفت (ریدفتا) لبالانعاسهدحو درفنت 4 تاک اذا رداف ةقان لامپ

 رد هتیساپنعم لا اویل ولبلولب وسكخل ۇكى هنیف رو ودق زدف نع لععل ار دفلاقب ردهنسانعمقلاق بوپوش وب ۱

 لاقي دف دا یه هدل وا یانعم هل ردفت هلب رنسکه لن هرمه نا دفالا) ازابکی اراغص ریسک یا ریدفتر دفن رایج لاق |
 a ندنعایچ یدال رف كللادو لوم ( دل او هدنیزو نتبع (ردقلا) ن دف نیم لرد | 1

 | نالوا رشک یې غاطر واوا ناکمیسا هردفموع املا نعمطقت ناکا ذا :رذفمو ندفمماعطلاشبیکنوتقا نوید |

 تم غاطندیا اوبا هدراغاطبارمص ذوب ؛دننزو وص( ودفلا ر داغلار یکی اتردنمناکملاق روند هر |
 ةردقلا) هلو اج هټشپ پوبل واند هدام كغاط هکرونیدهبایق نیل ونالواهدنرا هبت چ اط (هرداغلا) رود ۱

 ي دنفل اوا ردنفلا ) هتم طق ىا الثم لب او لیلا ةردفو محل اةردفلامب ,رونیدهنسهعطقو هر كن هنت زب هيو هی |
 بفتک ردا )ردو رصمهنفرطنوداعینابم *دابزهداروبروندهیهعظقنالواذن ود ند هردنفهل سسک 2 نااف
 واسکنال می رمد یاردف ,دوغلاغب رونو هنس هلو هتس ارك جباخآنالوارولیربق بن ورونیذهحدآ قج او نوبدننزو
 | كتاف (هرد قلا »ولید هنالقوا ت راقتهغ ولب لووقعولناج ولو یک ضف رونیدهشموکه دننزو "لتع(ندفلا)

 لنکس (رب رف)+هحولهذب ناکاذاةردق لج ر لا ,رونذهمذآنالوار زکه کل بمناد هد تنزومهزمه هایم
 . نر ظمناضنب ون نيچ هللادبعوا سیو اریږا ماما هکر د چن زهر دیدآ هنضفرب هدتسلابا یرابسخ هدننزو

 مس هد و هم ندف و دتسالعاندنقب رطایلاج ردندا روا "ی رب رفلا شب نیل اص
I: aت  
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 ۳3 و رجاءا واذا الف رفا لاسقبرذهنمانعم قلوب رجاف یبهننکرپ و. رجلا ق لخداذا لر ارخقا لاقي
 لاق ردهتسانعم كلب وس نالبو ريكا لاسلا ءاحاذا نالفرعفا لاعب ردلیعتسم هنئاتعم كنروتنکن اوارفلام

 ۱ لجراارعشا لاقت ردهنسابنعم قلوا ازفاکو انزاذا نالف رها لاقت ردهنساسنعم كل انزو تذک اذآ لجر ارعفا

 | ندزیو قطا نع لاعاذا ناللفزجفا لاقن ردهنسابضعم كلا لو دع ندیعتسم قد رطو قعابص ندقحو رفکاذا
 ۱ ودق هسعش عولط ندنماکنهرعف هدننزو ناس رحم ا) دطبنااذا عوشيلارڪقا لاقت ردهنسانعم عایق ناکیب

 ۱ هنسانعم قرط روند هرللول هد زو باک اعلا )راس الاوذا رجم تا لوقت روند همدا ۲ نک تقو ندنرزوا |

 | اصلا ملتاو اهعمروعمل | بکتزااذا اراعف اهر باف لانقب هشسانعم كابا روخت باکترا رولوا زدصم ندهلعافمو |[
 ۱ اف دک تنکو نالیغ سبقني و ةناک نم اسنهعمنمو شیرق نیب تناک مرطارهشالاف رضا ةنیعب وا
 ۱ ناعقلا موب قموع لع لبناتنکثیدطاقو نی مشعنیاوهو مالسلا هیلع یپلااهرمضح اتر او ات یهولتقاساف
 | هکیدلوا عقاو را هعذد ترد برعلانیب هرژوا یاب كرس نک تلعف نک ۳ یا "تحلامو ا هنف تمرو

 ۱ لود ندقح ینعد روج باکیرا یشاتندنرلکدلبا تمرد ك دچاپ وکهلنلوا عقاو هرجا مرحرهشا یس ەلج
 | بولوا هدن شان یمرکی هدنقولوا یزاترتضح مالسلاو ة ةولصلا هيلع مرک ین PAF نهرا یغظعاران لبا
 لواو ۍاږبارل رز و هتب زاذښ وا بو زوشوبد یرلقوا نالبنآ ندوش رف یدبارلشلوارضاج اوب هلب را هجو هپ کرم

 ق0ا وتتم هدبننزورجز قلا ) ردشلوا مرنم قرط سبقو یدیا راظ وظحم نادت راقد توپ هدنکر غم |
 قش هلبا عساو قش دننسآرب رف لصار عفاف والا بباسبلا نم ار ءا ءا لار لا رد هنسانعم

 ۱ mea كعشرود ةتناناو یصاصم هدسزو دوعق/روستو)(رعقو) زدتع وضوم ةنسانعم

E |و یصاسعلایف ثعبنا؛ ادا او ول ارس و لنج زلا سف لاف دوست وا سلبا قش  

 | قسفاالنتچزارف لاب ردهسشسا سوم كىلا قشفروعفو انزاذا لننجراررعخ لاره ساغم

 هرعف لاترد هنسانعم فلا لیکنی دارو تذکاذا نالفرق لا ردهنسانعم كليو قالب : روخ و رگنو

 رد هنساضعم قاافاص هتسخو :هفلاخو هانصماذاهرعف لاقت ردهنسانعم كليا تفلاننخو نایضغو هبذکاذا
 بمب لک ادا لج زارع لا زاد هنشاتمه قلوافیعضوهربخ یرصب كمداربو ًاراذا هضرحنم نف لانش

 قیام هفرطرب ندربا یکیدنب کریس دسفاذا مهر مارف اتق ردهنسنانعم قلواهابتو ذساف «داعرو ||

 لدعادا قلا نعرجت ٩لاش ردهنساشعم ها ندفحف هخ دج منع لااذابکا زا ار لامیردهنسانعم

 هلنتجسز روت یعجروسشد هرامدآر اكان ز زو كم هي یضاعمو مانآتباغب(روجا ىد افلاو) هدننزو روبص (ب (يومل) ۱
 همدارادلام نیکیز كي رجافو »یک باظرولکهرعفو یکرآ او رحات ردرآ اف عجب رونبد هب ینازو قساف (رجافلا)

 ۱ قدا یب وض هدننزو لیفت (رپیعت رحاساذکو لوم یارجاف لجر لاسقب رونیدهرح اسو وداجو ږونلوا قالطا
 1 نونسلوا هدضوحرونیدهنب زناقآب واس يق کر وص هدننزو هرم (۵ ةرسعملا) رعنا ءالا ارش لابی رد هنس انعم

 | دولوار عفت هردو رابدقآ ندنآ هلغلوا نمط مو زود هکرونبد هضرالوشو. رد هنسا نمم زنم نوسلوا هدرب اس
 هکر ونیدهش رپنانلناوبان ب ولتعسو كن هردیداولاةرعفو رونیدهتیربناقآبوپ انف كبوص ىد وب هلي كنافة ر فلا )

 قوخ وروناوا قالطا هناسخ اود وچو م رکو ءا طع هلنبتعف ( راز رولو ازین ن ولکز وص ندفارطا هنساروآ
 یبد راخفارهنبسفناورسن هلغل والودعمند هرجاف و ردنا ئان انزو روت هدننزو ماطق (ںاج#) رونلوا قالطاهلام

 ۱ ردعضومرهدشزو هنج( ةرعقلا)ندبدآ عض وهرب هلند سف وذ) ردکعد هبنا زاب را ردنا مانشد و بس

 1 رج" (ریفتلا) بذکاذافسصاا نم" هعونع 5 رعضنالفبکر لاق کر لا رد هنلسا شام بذک هدننزورز هر

 | دوخاب تودینشیا ند ەك خآ مدار هدنشزو لاسعتفا ناتا ردیعسا یسرف لر هلعدنتنراح هدلنبژو

 | هعمل نارغ نم هفرخااذا مالکلآ نر خفا لاقب ردهنسانعم كليا عارتخا مالکر ندفع رقیدنسکه رهن

 ۱ | نددنسقن:افلن مدآرب هانج و یکج هبلیاتمباعتم ك رمغ هدننزو ل اتقا هلا هل 42یا (اعفالا) رلعت و دشا زم

 ۱ عبا و ةسفنادضت دصق نمهب ینآادا یر اومالکسلا نالفر صفا لات رددنسانعفلاب ادن یار ی دوخاب مالکر ب

 هل تخ در اف ترسم واسه ٠ هلند هلبس قاحف رحو لوکس تا هبجم ی اخو خف كناف(ضمآ1) دحاهیلع
 ڭغنوكو ابو دباتللهدنزانهلبالث اخو لات ید دلوا بف سااوآ ربا دم (ا اربلا) هدننزو یخ یرتغلاوا

 یهسکرب و لاصحدقاذا ثلاثا بالا نم هاراخف ویر ف وةراضفوار اسفوارعف لج ]لار غغ لاش د ەن انعم |
 (نانهقالا) ر غلاب هيلع 4ظفاذا هيلع هر ف لاقترد هنساتعم كلبا جج رو لیصمت هرزاهسک خار هلیتاج ر ی
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 تيان 7 هتسخ منج هکر ولوا فصو هزوک و لشق تسسزتافو هّرح نکساذا اف ءام اف ||
 روتف هيف یب یظنلاق اض نسل یازواف یر ط لابش ردنالیلع ئراغاص نکیا هتسخ هتسخ یدنکر دندنفاصضوا

 | لرد نمضتم دغلام وب کر ونیذهبیوص شلوا نیک اب ترارح اد دوم یوتالا) یتیم یو
 نادقهر ندل الغودروند هنا قلاب نالوا هدندن رتفو تعض یا زف مویلا مج ى لوقت وا

 هععضااذا ءاودلاهرعا لاسه ردهنتسانعم اف فیفضوژاف ییهتسنرب هل | ننک كن راه ناتالا) وفا[

 تارشهراش دوجوو-هف درظ رسک ناف هن ?AGS ih مالغلارتفالاقب رذهنسانغقلیوا مشجهتسخب نالغواو

 زانو ك نەدا هددنز و بارغ(ناتفلا) هب راشزفاذا فارس ازفا لاسقب ردهتسانعم تلمریو تلکشوکو قلقرق
 ۱ ینیدراص بوهژوآف زونهیغامد هکروتند نم نادا ناللوا لصاو هغامد كن هد لایه |
 || یم تدادهش نالوا دات شک هلفمرب ساب هلن نک« كنا نتفلا] زتفلا) هتوشف ءادسایاهرابتف تيرا لوقت راد ةن |

 ؛ ةرشملا فرظو ماسپبالا فر ط نیبافوهو فله لافت نونلوا ريت هرب اکی ونی نا نالوا یی تو ۱
 ربدت هدیکز رو هلا نوا اک !بولپ روا ندنخابامرخ هکر و تا یھت هدنزرطهرفلص لوش هدرا ةتفلاا

 لئنوام ماکح او و رووا قالطا هناغز نالوا هدنتببام نا شی ذرین غی کیا هدننزو هرم ۶ یر روناوازپمت
 لو شر حب نع اصل نوکسیا | لسرآ | نمادرتف لع للان هلوق هنو حراسنلا لاق نوع: دلوا یتوکستقو |
 | داال نیت دوو ضرام فال تهی هناا هدفذیصب هغي مآ رب هنیرزوا کردیا قلاب قىنجراازاقو

 ۲ رافي رون ا ؛دارو سان ب لا اشسا لاق ea ییسقتآ (ناتفتسالا) دوتید ۱
1 

 | | یرفوج دن اخر هدسنزوزس ىف )راما رغ ا5ن یک دلا ردد دراي یو )|

 | كناو یک (نیرکسلو و هم تن فاکو الئ تاکرح تا (نیرکتلاو) هددنزو جضح( و او
 ۱ هذ نرو روفاک هل هثلثم اا (دوناسنلا) روید هيطعو و تیعکر ما لوق لع - هب هنهادو تفا هاتف "كف اکو قوکس

 قدیسردتچملوا نیست مایعط هکر دیعم) نابضقشط لوق لغ منسانعم تشط روند هاو ناشلوا عن نکا
 هوا شلزود ندنوتلآءنادننسوک ابنورفرهقآ هکر وتد هب یشت ل وش دوخ اب رد ر هم ىس راف ناوة ناشط رونو
 ةض لار ونک ضرالا نوکتو ةعاشلا طا رشا شیدح قو بالا ق لاقردشاب ام هنیدحوشا هلکن وب تام
 ردوو عم فرظ کر ونشبذ ب ةیملطاب و نالفخ هوا تاق نالوا ضو بارش ینلطم و دوحانروئافو

 | نشد یسفلوقم یمازح کرو شبد هنیرایعکب دنبردوآهزکسیع یبزوکن الا هدد رسو دیدآ عضو روئفو
 هردو تل زیمو هاو روند .ةسوضاحو ردك بوزو ندب 5 هدننعص یزلعودو درط هدکدلنا رو من

 نوت نک مهنولوقم اذهلف ردطلغ یسهفسن طاشف کرد حراجش هتسانعد طا روشد ةنهعشودو ندهتسانغم

 هیذطاوقو اب شنلزود ندحاغآو هنسانعمردصرونبد هسکوک در ونافو دحاو طاسب ىلع نوتعب fS :اکدحاو
 هدنزبخآ تایل داوس هکر وشاد هر اکو كتى خاص یعب حاصلا ءوض هدتنزو جز (یعلا) روند

 | لکش هکر دیذاکر فیر فکر رفاه لوا زدن قشر د مزا ندب ترچب نالوارهاظ هدقرشم قفالیعم

 د اوا رشتنم هقافا اک دنیا هرکصتدنآ یزوردو یبلک دید ناخرمسلا بنذ ردیا روم هژزوآ لیط#بتتم ۱

 | ردرذدصلانهیمس وب روك تنا هدزاضب ك فلم زرد قدا ضر اکا نولوا مارح برشو لک اهماتسص هدنقولوا |

 | یرب حاسص هدتنزو لاننا رانا یدنلوا هی نوعکیدلبا قش نمی رعف ندصک ردلعاف یو ۱
 ندر و فثکنا اذا لالا دسنع رعقناو ےجصلاز یا نان نوتاوارضت كکوس قفش هکردهنسانحم قلجا

 | نسا ننعم ققآ قرهزاب لفلواربتعم"قش هدنموهضم كراو لاساذاءالارجقن| لاقتردهنسانعم ققآب وی انیقوص | ۱
 رونلوا لاتعنسا یو هدى قا دنر رب ازاسحو نوسلوا قا قزهرایرب لرکو قمرات قر ەبا كركر واوا |
 مانا, مع یهاودلا ترعنا لاقت ندل تم متراتعد كلنا هحت وتو زوم هاو دو تافآ ندفرطره زاعفناو ۱

 زیفاذ راضاذا لج راز قنا ل افر دلع تس دنسانعم قلوا ربفو یل ا وآبضعو فک ام مدار و هو لکه ۱

 | ققآ بوبانیق ندر وضو رفا نف حصار قت لا فی رددنسانعغ كاکوس قفس یسدوب هدننززو عفن عشار
 ردلعتسم هت انعم قوا عیردنب و لوذج یاسحاو اطع مع كمدارب و لاس اذا ءا لا ریفت لاق ردهنساتعم

 قدهنسابشعع لوا لخاد هنتقو رعف هژبرتسک ك نهرمه (راضخالا نفاذ زاسطو مرکنآذا مزکلب رفت لای |



gi¬ 
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 | لعلج را Fa ررونلوا i r مارا سقاها تب ندا ایج هنو یخ مومن ومان
 | هنیدابع كاعن قحارابغو ةي نة فنا اذا عإارلا بابلا نم ارا يغو اراغو اریغ و ةرضرانغتا هيلع :یهوهنآرما
 | :ینایشلا باسلانم ارایغ مهربغب رتمت قمه اب نرادهنفانعم كلبا ناسخ راک قز نزو رخ و نازنا تجم #

 | ناربح (تارمغلا) هعفناذ انالف راغلاقب رد هنسانعم كما عفنلاصیاو مهاطعا اذا رخ مهران لاتو میاتساذا

 1 رولکىرابغوىك یراکسږولکیرایغ یعجر ونید هیشکج اق سق ولتیج ولنریغ كي ردفصوندن رم هدننزو
 هللاناف) ثیدمطاقو حراشلا لاق: هلنبت رولکربغ یعجج ردفصو ی دوبهدننزو روبص (ںویغلا) یک یلاسک
 ۱ ۲ قزف هدوم رد رمساغم ی مرد فصو ید ولهدننزو حایصم (رایغلا)شحجاوقْلاب یضرپالءابنع«رویع)

 یهأب شتسک نهم (هراغالا) دریغ ج هار ودر ویغ كلذ« ور و نر و رکس

 || كا شکدیکودهنسا-نعمكلتا هلدابمەدنس هلماعم ارشو می هدننزو هلعافم (2 ربا غملا) تراسغفاهماع ج و زتاذا
 ۱ راتفا لا شردهنسانعم ت كمدياهوخذ هدننزولاعتفا (رابتغالا) هژدا و عیلاب هضراعاداهریاغ لام ر روتلواریعت

 ret زاسغلا) بیذاک اب یاربغ تاض ءاج لاقب رونلوااللطا ةبيذاک | /ریغتان) راتما اذا لجزاا
 لهاهدفلسر ولو 4 ۱ وابغوردمولعمان یمحو كسلبا دارفا ىو كفل ومرد) اهدا ویا دا رز اتمام

 در وکه نخادبناوار د هدناهغ | ضعب یکی راسو رات زر دیس ا تمالعر ن وعازایتم| صوص ع هنس ها ط تم ذ

 ۱ هن راشوباب وتسمو نانو سک اسیدی کی دهن ەچرادقمر فلاح هسا بل كر هنشود كنب ساب تنسوا

 | ل ق ودیعما ل جر ربهنزو هبنغ (هرع) ر دیجما یسرفلدیزپ نب تراحهدننزومهرمت (هربغ) روناواقالطا
 ۱ هلی زسک ناف رواکن اف ج روند شوفه ديس راف رود نا هکر دمولعم لزوکس کب رهو یخ تا را ءاقلا

 اوخلک دم نوای دوس هرکذخ یظنلرًافوهدننزو درمص رولکر و روفوهدننزودنع رولکهزفو
 ۱ سو ون وب + رک ذم نکسلیکه همای ج رونلوا

 kN dH TEREFA ETR RE ادهرًافو ردزنادح یر

 ۱ | رفاه وهنتسانعم لسسلاهخنان رونید هنکب وکسهرافو ردیدار جش عون رو رولوا عح گهننهدقدنلواهلرت

 أ لنفلوا قالطا یمانندننا اروفكنسها دک ركدەدنسەدامروف ى ول نالوا با اوصدوخان روند هکله

 را فلانا ند اراز کر دن دغیاطلو ردعقاوهدنتنیهر فرز رد راج هدیسلو ازوم*لوق لبع رولو ا فو چا
 | ىق ىدىكى هزافیعیا هز ل نوچ راک لبا لایت ناسيه ر د0 وفانوم"ق سبک ر اخ ویی
 | هنسه< «لنجسف اد ید یب هلی كن يرؤقلا) یدلبالجاک  هلغلوا هنسانعمق هرکی دیدردیا ریه

 تعقو اذازفیللاش روید همزن شوب هراف هنگ هدننزو تک (زیفلا) روند مصور ناو ضراع

 ۱ ۲ ۱2۵ هوا لا تبون هربقوچ ىس جرم ات هاو هر افلاو) هدننزو هحترف (ةرفلا) هر ًاغلااهیف
 ۱ لا بابام ارافبازلا راف لاقب زدهنسانهم قمزاقیرب هلنوکسكن هزر ھو یضف كناف (آغلا) ةر اغلا ةر فک ی ا

 | نوعلممانهر ناناوارکد هاف هاقخاو هنفدادا۶ :شلاراف ل امن رد 4 دنسانعف كم كلل افخاو نفدیب هنسنرب هر رب و« هرفجاذا ||

 ۱ یهاکوهدننزو نع (ةرفلاو) هدننزوهع کر هرششلاو)هدنیزو, هداف( نا هناونلاو) هل سسک ك ناف | هل )ردندرلانعم وب

 ۱ ادا الطوب بو دیا هرکضن کد دلب حرم هب ام رج یهوسهک و دهنبامط تارعاواردربرونا اوافیشکت ی راه

 ۱ هینیمرار فو ردع دح مانلو نهان دی آف ندیعس ردن دم هلیعتف كف( آقا ردصوصخهناوسن هسخول

 هکصن دن دشو تنوکس هرکصندن دح نسف رای كف (راتغلاو) هدننزو روهظ روتفل)ردیدآهدپ و ندندالب |
 بالا نماراتفواروتف * شلاق ل امیر ون او ارپ عت كل مش فو كم ەش وکر د هنس انعم قلو ا بات یو تسس بول و تعالم
 لاقیرد هنسمانهقلوا با بو کام و یرارجكي وص نيغ فو ؟دشدیبنالو * دجیدعب نکساذایناثلاو ل: والا

 ۱ هاب هرس ید باز ف یدنسن ریو ریش صیص ت فاژم نکیا لخاد هد وایانعمرانعموب هر نکساذ داف

 ۱ قلوازبسرف ندوی شوک ی ماضعاو لصافم تكمدارروتفو هزنفل هلاک نا یتشلارفلاش رد هنتنانعه لب یا

 ۱ یهنسن رب هدینازو لیبیعفت (نیتفتلا) فعضو هل ضصافم تنالادا اروتف هج رف لاشرد اان

 همسر اوکو وجهد يد لوب پاعسەداوھۈ| راف هلعنج ئا هللا ه رف لاق رںاد هنس اعم قلق راف

 ۳ یا میاد وتفو ف يا )رطل ابتو نکسو هی لازف زف لاقب ردهنسانعم قلو هدامآ هی ردخآ
 سس

۳ 

E ۱ 

  a, aنخ و سس ۳

 اهل وام قم زدم اتم کمزوشو 5غ نالو اتجوز كەت انبن قلا خ3 ەجنو ذر هرروا یسهحوز
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 كني رهشورمەليمجكنيع (نانووخ )وی اصرار ارایه i Terr) :رقرا رهن لا نان هدنزو

 (نوغلا) ردندنع لابییقا ءاوذاهک. هکر دنقلرمهارب ندکلامنناهلاونب هدننزورج اه (ںواغوذ) ندیعسا هی زظرم داتقا

 هب هرخذ هلی سکه نخ (ةرغلا) هتي یاهروغ یطعا لاش روئلواادا هدنلباقم مد هکر د هنسانعم تی د:هدنښز وتا
 هدیکرتو رچ «دیسرافز فکع ایام کرد هنسانعمیوس هلبصف ك نیر غ) ةرملا ىا ةرخلا ةموقل لج لا روشد |
 ايغابالإ ي ياج ىا هلالا , داعإلو حان ريغ ر طضا نخ . ىلا عت هلوتکر FTI ءالورونوارصتملاهکوااأ
 هه کو رد مزالم هثفاضاهدانعم یس هلکربضوبش او وغد> | ءاجام الوتکر لو نوت اانا کب ولو هنشانعمالاو
 کرلپدیدزبضهب و هارد ماتم هلکس یلهنسیدنکو بونلوا مهفیمانعمرک ارولوا عطقنمندتفاض ۳ 1

 رددیجربغ نیرو "رهتنکر ینعبللوق وب روک نم ضعب رداط خو نفپیرلاوخربعالهلبایطیلسا هیفان ءال كسا
 | كلامنا و ردشلوا عوعسمودراو هزنتین#ل است رال تهلسا لع نع ان روفدععاوجت ها اوج و شا اشار ز

 E E نیت وب' رم ضعب ہک اب وکی دلیا جان | هل موقرم تی هدنبب مسق كايه خراش

 فذلا ر لد ا ظافلانم اهرغ سل ناکم ناکولوسلدعب رنغوال اثناک اذالمتسیا من ایذا وبشا
 ندنظعل سیل ەس هلک رغندنمالکم وهفمانفاربسهح کو دشطباذخاندنبرابع عاملا درومكالذب زواجتالو

 هلغلوا ٢ و هرزواروکز ذمهجو نکردم غنم ییمعوعسممدعكنغیدلوا طلسم هيفانظاقلاادغام
 یربخكنس هلکسرل هک لحفر ربع روند اهر سیل .هرمشع,تضبق ال شموردلکد ارس هنافتلارو رم مالک

 سیل ر در طم ییا كنس هلک سل رک لصق دلرخ رونیدا هه رغ سیلو رد هدنرب دقناضوبقم اهربغ سل زد فو ذی

 | ردفان راما كنا تلل دک و قوم نو قذح اف تا قاض ەك < هل رونی داهربغ سبلوردهدنریدقناهربم ضوبقملا |
 ردراوبهذم حواهدنآتعیر ,دلتح قلوا هیلارعاو هينا تهم یس هع هدنروصوب نوت : الب هلعضرون دربغ سلو |

 یک کر هلکدعب و لبق ردشلوا هباښم هتااغیس هلکربغار ز ردرابهاذ هنسلوا هان كن هم نورت اتمو دریم |
 لکه کلب بولو اناکم سا کت عتو قوفو ناز سا یکی راهلكدعب و لبقارزردبهاذ هنسلوا هبا عا شف او |
 ار عسلو هلعفرزونند رتا یدلواتهاذ هنلا تا تانیهخو فو رخناوزد هدنسها زنم یز لک مو | ۱

 هلل وایت دشو لغوت هدما با تكنس هلکربعو شاو :

 ||« دقدلوا نوا انتسناو ردشلوا عقاو هدنس هع یک هیالا مهیلعبوضغلارغ ا كەش زولوا ئەق
 | نسردبا بوصنمیرغ هدنمالک د بز زرع مولا ءاجسپ زولوا برعم هلدارعاكظقل نالوا هرکصن دنس هلک د الا

 | بصن « دنمالک دیزربغ ۳ ردیضراع یسل وا نوما انتا بولوا تفص لصالاقزغ از
 قم هرزوا حف هدقدلوافاضم هی نبه یس هلکر غو هرزوا هیفض وو د ابتا نس زنا لو یخو

 لاق وا تاذنوصغ 3 ماج ۆچ تقطننآ ریغاسهنم برشلا عن مل لوب شا کتو اج یسلوا | |

 تبث یلکشمتی وبشا كتب رات یضح هنع ها یتمر تباتنناسمح هلن کرد ج رر دشل وا ةاو هدنتچ ۱

 || مارم هلعاجرا هاوس قریعضریغ هچ رک اداه لیللا لطیف اد ین هرغیهاوسلدعب فانتا#یدلپ اورقْملوا ۱
 ۱ | نیعتم مارم هلی لج هنسانعع نیع هدا روب هلغل وا نددانضا هن را عم نیعو رغ یظفایوس نکل ردلصاع |

 | هل احنع*یشلا رغتلاقعر ونلوا رعت قل ز وب هکر دهنسانعم كغ ود هلاح رب ندلاح رپ هدننزولغفت يغتلا) نول وا
 ۱ | قالوا شرات هنناذ بونل واربغت قروص كشر یزرولوا لهجو رفت و ریخت هکر دحزاش لر واذا | ۱
 | تربغل وقتهنمو رولوا هبالیدبت هربغیرب و ناک یزلاربغ ءانبا هتیناذا یرادتریغل وقتهنمو رولوا هيج |
 ملایر دهنیسانعمقمز رول نایت روض کل وا ەنسف رب هد زو لیعفت ) ریقتآ) اهرغبا ا ديااذا یتادویالغ ۱

 هریغب نمی هل دیو هل وحاذا یا ربغلاقب رد هنسانعم قلق لیدبتو لی وت هرخ آر و ناک ام زىغەلەجاذا هشلاربخ | ۱
 كمروتیدرولوا رد صم رخو ردیساند رخت و رییخن هدننزوربس (رغلا)روناوربصن ها ت مشک ندنوب هدنکر 2
 ریغ ی رونلوا وا رییعتاسهبنوخ هکر وتید هتد ردم الب سکه ك نیغ (ةریقلا) هادواذااریغ ه ریغوهراعلاقب هنسانعم |
 هد روبن رغلا)ةدلا یاق ةرغلا هنملقلاش ودشعلوا الطاندنفب دلوا نمط تع هادابمهدننز :زوبنع :زولک 1

 ةياهلاقو حرا شتا لاق هرغعننادحاوذیاریعوذ رهدلا هتم و روند هغازوو هفمزوب ردسا ن ندرنیعف |

 ۱ كلوقنسال ربغلاو ایفل ال حالصلا نعاهلاقتناو لا طارغتیارغل قلب ها رفکی نمءاقسنسالا ثيدخ فو
 ٌةیفسمیا د هرویقمو 2 ربعمضرا لاقي رونیدهضرا نالوا ىتسه(ةروبغملاو) هدنن زو ربع (ةرغملا) ریغتف* شا ربع

 جو

ERIEجل طم هلغلو الئاز ب هبلکلا دوخ نضزاع تعض هنماپنا هدقدلوا عفو هدد نک دضو  



s5شست یه یه د کد کھ  

 شاید هرب هدن iu ETT ندایو ه هدغاتط داكا قالطاهغالټچراغ لوف ىلع یکن 5

 : یش ودوخیابرو تنیدهزب نجط» *یلقاروتو او زودنالواهدنغا | راز باک بدو جا روتید هریو :روفج كى هدغالح

 نانلوا من قاط سارا اخر اغر یک نارجو راج رولک ناری خو ناو یج روند هک دن ر رونج

 تم را فرا لاو e ندا دون بهر 1۷

 ح واو راض غيغا: اتن نر ع لاو كن رافرو هزات .دوجا ارزرول ایک

 sah د هلی هم ياز لوق ىلع رددبیهما ب دحر هلبج نرراغو نما رابغ روید وز مروت
 | ترغو كشرو هن سانعم »شیچروسنرد هرکس افو ردیآ پاعینسا هنن رمق زوب هکر دیفسا كوا فور
 دوی نجا دج ا خاین یش .ناراغار هزبغلا یا دلها ىلع ءراغلادبش نیالف لا قبر هنسانعم
 راغ i قالطا ه کیک نکیا نالوا یعضوم ارا زوکو هجرفو ممثل یا هيرا بخل يتسپ نالو لاب
 24 د بولب اغا اب ەد وکو راغا عع م ودلال راغتس لایق دهن اعم كلبا ن وجوب ترراع ی یجدون
 ویا ادا ےل ف مجازا ختا لاسر دیا ت هيما كلتا نم يکب کرک
 یادم یکعاهرب نجا اوروفجنو تبع رز هما توافتیپا لاش زد و انعم شسرا گیره بش راو

 || تلوم روند هچاراتونو کشر وراس( هراغلاو) ةدننزوبب اک ناوغلا) روغ ضرا طوبه دارا ادا لجراافتسالاقب

 یرک 1 هدننزوبارح اون || منسنعم هزمس روند هکی وکه رافو یبنلوارکد یکی دلی مسرهدنمقومردص یدراف
 او روا لا راوغتسالا) تاراغلریثکر اوغلانیبیاراوفملجر لاسهب روند هاو ردا نوش و تراغ

 ۲ و هد هری اروند هلتقو راهنفب هنو هڼښا عم هاه روند هتسیوشوآ هلولیف مایل "جا ارایغ
 | نیو لفو نیتوشدو هش نت هرغمو نالسن ةریغمو نرالا نبةريفمو سنخ الا نورمن هریغم ردنریجاا
 | لقب دن مشاوکهدنزو هرم[ هروغل) ایدلکهرینکبت اوذ ندید هدنمان هرغموردرابارک يا ماه
 یتسهزاورد كن رهشتاره مین ك نیغ (هروع) ردیدآعنمومرپو روند ۾ سیو ولو جان ا مو
 )هاو ر چو | مچ هدنزو روس وعر ہرزو ااف ریعرونید ۍروغ هدښپښردبډآهیرقرر هد هد
 ۱ یرکی هلبعص كنبس حج جورو هتتسنرا دیم جم یکیانوا هکر دیسا وار هدندنعمزراوخ 1

 E o روابش لاعب هبا ں 4 هنتسانسنعم لب نوح هنب ر یر مد انزو لجان ںوایھتلا) رونید نوید

 ۱ SATE مولا یسع زا لوق هو ردپد اوبه هدن درو باکونب هدننزو رب ز یوغلا)
 , هر ر چ ید ی قلو هلان € یزرف هنر هدکدللتق حاضول | هم رچنالوایرما هرج یک اج

 | فرط  هتیفن یدنک عید نیو مدا وون ي اما :ردبویدلوا
 وب !گربزو كند رج یدلوا نیناجد هرنجیدعنب ور نالوا کی هدکد لیالنقو پیچ
 قاسدنکورعکا| انوکو: مف یفناهیارابتخ ای دنکن وې كانا هتي رف ز بودا تیربشابم هنصوصخیادقتن
 تان اف انلق عیورج دمانو ءا لا مفرط ات .هبترورارف قبب دننیداوا هدندصق كلی مادعاولیبتق
 ندارطا هلیلام ءاز هلل وارا ذکر اکو دنیا د یدلیا برهم علنی بولوالصام اما هباز هک چم
 عدو باج ندا چو رسم جناب م هروب زف اوف ییلباتأداوداوا جارو اوفرفاویف ,پوبلتنپ هنر ا بیج
 هییعدرکبسع e هرچا هفو دنص. كا هدکدلکیب هيفا ك شدا ماہ هدعب یدباردبااطعاو ضرع هبا د «دتروبص
 ءاز رل دعفدو NEE هدنّروص هچتماو لګ +را هوډ بویت
 | ضراع شد هو هتنورد هی دهان یوق رم عضو غار شاب ندورو ن هلفاق تدر اصح یوراب رکم
 ")0 خاب هریهشلنصاسمعاو یدلباهوفت رو ارن تاایا
 | رد رغصم بای وض:عفاو هدو ذر ملا ضایع راد 4 سابع و تین و تا /دشیدهچپ ندا ی بیس ہک سوپا

 | کلی مویه نشد ی اھک لوف لع پوکوچ هردو اکیا, ۸ هرح ار امن جوک رادار ا درب هکر دو لبصا |
 هدنفح هنس ناینلوا فوخ یروخ تاد مو مش ندان دکب یاو الپ طف برم هلی رال وا لالهیس پچ
 هلو عاذا هجران لای ریما كلم جانبنا ,دنزو كالا (ںایتچالاو روناوا رنج

 هن همم کج ی ی د اقا

| 
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 هدنزو دی رد هرس هوپالب هش اداتتا دعت لان 5 هان او نکیغوتا وا هدنزو هر
 تدنخ (شنعلاو) هدشزوزرفعج شل هر عش زکو یضاذا هسآر رنغ لاقت رددنسانعع قلوا قوخ یرالیف كشاب |

 بدنج (ردنفلا د هنناسقم تلاذرو تلافش هکر دندنشبهدام هزغوب رها مثل وا ةیفسوا لیتنوا جاوا |
 نجسیاردنغو رادنعالغلاقبر ود هناوح سد اےک دک زانورت ولناجولتاهدننزو نفنقم ؛ردنغعلاو) هدشژو
 كع رج نا ندخهاشم مالعا ردتیقل ىرلار ةع نده ند طظ اخ رادتغو ادعای لا مرام لات و نظيف
 دعدم یف هک دلتا زانا ندنفارم هل ناونع ردنفا دب رتامدیلا یموم هلکلبا لاوس رانا هدتسالما نسخ

 دکر وناوا قالطا ةضرا ر دق هه ندلح مان قرع تاذ نالوا لضاف دح ین دجت هر فات ترو غوار ە5 ئا هزوغ كرد الرا لا زرد هدّیسراف هثشاتعم رەق رود هتد ك هنسنر هدننزو روح روغلاز یدلوا قلم لزا دقق
 زوتلوا قالطا ةضرا نال وا ةکناو شنا یرغوط هتفرظ بزغند همان اقلطفو رونلوارتعت دنا بتروغالاخ

 لوط هام ترم خواو شرم خر کیا یردیتفم E 1و |
 دم هدننزو دوعق(ووعو)/روعو] ردنداوصر هدندزوب هب ودعلاوش و ردیدآ عضوهرپ هدنرادد میلسونب و رد لشه
 رووفو نوغو روغلا یااذاارووغواروغروغب لجراراغ لاف هنسانعم كلک همهروک نم ضرا یرلک دروغ رولوا
 دیفلخ داذاا رانیغو ارووغواروض * ملا قراغ لاقى د هنشانمع كجا ل وخد هرجا ةر" دغش زو تاک ابو
| 

| 
[ 

 نلهمنکن اتنلواریت هزاغم «دراغاطو راغ یا روغءام لاق ردردصلاب هیعسترونلوا قالطاروخهو بۇت شقا |
 تبارغاذآازو وغ اراب سعشلاتزاغ لاش ردهنتتانعم كلبا تورغ شنوکرو وغو راتبغو یک کز وتید هز |
 زنه لات هل هزاغ لاقت ردذوخ ام ندراوو تراغ رد هنسمانعع قالق لئاهتعفنمو ربخشواخ رو بصخرایغو |

 هان واو توصا هرتسکرذر اوغ ضا رابغ قز زوراخ ع معفنو رطمو بصخم ماا یاارایغ منهرغوو نه روغ |
 نناکدنزو شاغفواه رد -دتشااذارا منلاڑا' لاش ندهنساتعم قلا دششفوهداز کلش تناوهو یدلوا ل الام

 نرخ للا نولوش و قززو مع یهناعا یایهراقو هللا اراغ لاشرد هنتسانعم كلا تیانعو ددم هدننعض ||
 4 1 0 هن 4 ۳ ۰ ۰ a 5 کوو د

 راغ لاقت دهن سام ىو واهدنتفو راهنفصن روغو هنانشعایا ثیغبرغت و روغ نهاهحقو نیعاارتنکی

 رد هنت سام كامو من منو روخلا یااذا لر ارافا لاتر دا هاهم کلک روغ ضرا عید ول ریسک اوره ۱
 نزاو هلتف دشاذآ لیطاراغا لانش زد هن انعم اکو رک یس وقح تاو یشلآ ف لاذا لخرازاغا لا |

 لاقبو دهنتشاتعمكلتا نوعشو ضرالا ق بهذاذا نالفرافآ لاقي رد هنسانعم كاللا تحاایسورتس هک رابذو
 یذاو ةعاطاو ھا رد رذطم متا ند هراغاهراغ هکرید حر اش لب مهلع عفداذا هراغاو هزاغ م وقلایعراغا ۱

 بول هلت دش هدناحزاسو هدنونهش یعسقتآهراخاو نونلوا لابعتساو عضو هنعقون ردضممسااضعت یک اڈناؤ |
 هدادعا نوا ترتضن هرکسعو موقرت و اتهرتغو ةزاغلاق هودع دتشاا ذا سرفلا راغالاش ردذهتنانعم كرك ۱
 قالب باتو تعرتسو نالفیب لا لاقیف نلات یدعیدقو هو صبا زه ءاجاذانالف یبماراغالاقن زد اتال |
 هدهفلذ زر تر حهلا ىلا ع رتن یازیغنایک ر قرشا یا یه وق نمو رد نشھ یرازکناتعوب زاد نشاط |
 یخدوب هدننزو لیعفت (ریوختلا) یدنلوا ناب هدبراهوب هک ردیقارشا كنس دین هتشع عولط دا رمرادغاطو |
 اار وغ لاقب زد هنسانعم قمشخوص نواب هرب وضو روغلا یا اذا لج رار وج لام ردهنسانعم تک روغ نضرا |
 كركه تفو رات تفصنو تب نغاذسعشلا تر وغ! ل اش رد هنس ان كلبا بوزغ لنوکو ضرالاق تهذاذا |
 كليا لؤزت هربرب نوجا هلو لبق هدننفو راهن فصنورا ینا ف ضن لخاذا لح زار وف ل اقم زد دنس انف |
 لجرارّوغلاقن رد هنتم انعم قع وب وا هذ راهن فصنو لث املل نخی رانا نفعت الزنا ذا لن الاروع ل اتن ندهتساتعم |
 یرکسغوراهن]ا فصت ق راساذا نالفزوغلاسفن ردهنسانعم لک وب هدزوب نم تقوو رانا فض ماناذا ۱

 ڈول ہد تشن زو لعفت(رّوغتلا) هدرطو ممسرهاذ"شاطا رو لاتشردساتتخف قعوق بو ر ۇئ تو ژوب |
 هدرلغاط هلو یععق كرايم راغلاو)تراغلا) روغلا ینااذا لعترلاژ وغ لاشقلردهتس انعم لک هروخ نضوا
 | ید هدسقالنح قلخ رواوا هع وا یک کروند هر هدنزرط هر كلهمسک ناشنلوا رتعن هراغمید هد مالتا

 بس. سس سا

 | لهاجاب یانو رتتفان و تان ول وقت دن دانش دو فست تالکپیرعلانیب هد نو ذفدق [رتفلاو) هدست لو

 | وانق لس یا ضرالاق تهذاذ| الاغ لب رووا رەق یشغوص کرد ةن شانه قاب ؟هروضزوفو

 ( خر امالا) نۇ د هتدو دنککت زد قلن هست یکروغ ةد زو یزکس (یروغلا) زانا فضا ماناذا لحترلا

 1 روندههراغدیجد وب (راغلا) روند ید ځا مکه د یزد راناکهمساردذوخ ام نادروغ هنسانعمزعف رونلوا لا یعتسا

 ا

, 



۹ 

 ۱ 1 الاغ ق تلخ د لوقت رونلوا قالطاممان مجد زم هدرران ول هلیصتفو یم ك نیغ اة رال اور" هدننزو هر

 | هیرافز نشالبب هل او رونید هنسهحار تا هلت هر غو " مهفيفلو مهتعاجج ىا مهتراغو مهنراغو مهترغو
 دیش هدنورد و منا ماج قلعاذاعبارلا بابلانمار عیدی تبرع لوقت رولوازد ضم داغ وو ږونید
 مع و دقحو لع یار عو رعهنلق ق لا ,رولکر وغ یعجج رد راج هد هل رسک ك نيغ ونده هنبکو
 دهد "رعلاو )لیلا ):لغاذا عبازلا باسبلا نما رع هزد ص رغ لافب هنسانغمقمتاوطنیکدنورد
 | هو ب تلطانارمناب 5 ارنا ل انش و دنس انهم كروس نازفعزەدتزو لاعتقا (ناسععالا) رود |

 اه حقا لاقم هزددنسانعم قمل اط هب يوصوءاطغاذا ءال ا هرجا لاسي ردهنسانعم كمروبوص ی دنسنرواسهنول وفصیل
 ع وصوت رك عع ةارلات زرمت اش ردهثشانعم كفروسنارتغزیتدوت هدننزو لغفت یا )سما اذالج زا

 ۱ | توی ناسنوارک دراوطووزپ ملاذاریسعبلا رشت لاش هنس انعم كنا زا ندنسهج رد قمنا
 :یاتنعم ك مبحا وصولا حەقی راک دید رو رممکلا تنلک ااذاغیش املا ترم لاسقن ودهناتنعم قالت وا

 ال ) روند هننکج وک ك لاوق نع همسغص .سدقهنوکرب هدننزو د ربط( قمل ا) خلا برشا ذا حب لا م 2
 کد لول بابل نرو را فی راس او شکر هنر او) هاتف لنیغ

 ملا نا بترشب ناکا ذا مخمل لابشر وشد هجاغانالو ند وص ق وج ی رش هلته لحاف منا( ۱

 ۳ هکر وند ادب لووشینارکسیا غف لر لاب -ںاونلوا قالطا هشوخننو |
 ترهشو ماننا تنل نیب (ومنا) و اش ::ناکو قن عی هشتم ناک اذا رغم ماعط لات هل وا شلاق

 انافغزماع(نماغلا) نماشیا زو خم لجو لاتق رونلواقالسطا همدآ د وج وی و مانکنا بلوا ناو |
 روش روا شفرک ناب برلیپکوسزوه هکر و تښید هضرا لوشلوق ىلع رونید هبهنابو و هبازخ |
 ملا ) قمی لا جاتحال تب اکا ذاة اغ لق لاتس رود هنحباغا امزخ نابل وا حاتحمب :هغم راوضهل اه رمال ۱

 | تىن مخ د نجت ةن و هند دش ىا ةنتفلا ةر غف ترضد وه لاتعب رد هنساتنعم یس وت دش هات زومزت | |

 | لضعافسا آل )هلی رسک ك نبطارولک ر او هل اسفتف واک ارج یکی کلر نون دەر نالوا |

 | رمافملج ر لاق نوتید دمدآ نالوا ردپا الا هراشبا ب فتو و هندش تتصف ه دتزو ندا او ۳ هلیسهش |

 | لجرارمتا لاق رذهنسانشعف قل اطەب ووصهددتنزو لاعفنا ناب ال)رومالا راغ ق ەس فنقول ناک اذا ریفعو
 مد جهان هما پندهک ندیدآ هعشجو لهنشزپ هد هک :قب رط هدسشنزو هج ۰ هرع) سعفااذا |
 ندهد ذا کسی ونردیذآب عضو هدش . زة قرع تاد هدنبز رو زبر € رر ردلتصاف * لک

 ین ضومرب :مراتسهلاوذ) ددا یذاو رب هدنرابددجن هدنیزو تاک (رابملا) ردیدا وصرب هدلح مانأتچناو | |

 .یسهلیبق سبصع ه دننزو هترجن رب زد و رپ هدندالب فسا وب هدننزو ناسا (نارمعلا)

 هو بورس ها نشعمالتب یربفز تا هدنتننزو هننح زف اهرم رال ا )راد وضو

 یالا زغال اتق رد ةنسانسنعم کان نآیمز دونا عفد یی هنسدلن رب هنزو لیفت (ربمع1) را یکی عسقهراج و
 1 ۳۹ اقر د مند اساعع قم راوی ارت و ان وکوت ادییشان ندنتلق كر وصو هامزوا هعفداذا
 | كىسكڭو كنەزھ (ناالا) ردیدآ عض اوهرهدننزو د رمهتص ( ر قد) ءاعلا قضا ح دل اقهاقساذا هتس رف

 تاکو دیلع تان فی رلقرضا لقتردهنسسباسننف كهك ل وتهدقدلوب تنوکس یکلیس | كب تناوه |
 | بویکسا یاب اکروشد هل افت وط لوش هلن سک ك نبذ يراصععلارر دعضوفرب نماشا فضه قد رطلا

 نر ر قالتسنج كیابهادپنزو هح( ةزيمعلا) هلو شل زدنا یزارب قالتحهلکنآ هدقدلشت هفعالتح

 دما قمردلوط یب وصرو خب لرو راحل اب یلع لذا ول ارت لاب ردهنسانهمقللافتوط
 مقر مبنا ذا ءال ار علاق ردەنسانعم ك صا یژدتب قزهلوا مذوبمدوب ینو صو اه ااا ذاة بنمو زا رطل ار خلاق

 | یهذدننکو روند هینسکنالوا ظتنم او طانحو هد زوشیلاتعفاو لاوفا امن اذ هیتلر لنجرفس(رذیمغلا)

 | انکو هلاضفو ةمال کی طلخت یارذیتمغ وه لاسفیرونید هک نالوا زلبا مهف ئش بواوا ن ادانو

 | هنخ رج دنرذیمآ) روپن روسشید :هناوح ول باتو بآرب نت مزنوشل زا ولناتحولناو اوت و اش مهفالنم
 | ندنی دهد زورا دمه يراجع) کاخ هلاک ادا یل ارز ع لاغیازدەنسانعم كم وا قرەلوا لفازاف هتنن زد بناز
 | هلتنزوا :طنالع اغ قاتلا )دی رابقل یراغلادنجا ندم یحاصاراخح رانو "یرابضلا نجلا قوقل یّسبع

 | یاد یاث دخت )زونید نالت رمولب ون كو لفغم یارفانف لجر لاقب روید هیسک ناداولفغمزغخو ||
 ا ا

 حرحدن

 س
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 ندنوپ هیلبا ضو مج یسأر کروند هپ هضم لوش هلیسهدش كيهو ف كيج رینغلا ء اما .هجولاةرفغ ةأرماو
 دنب رب یرب هلبراراعسه د رخ ییسارج او تاخعص نالوا هعطق هعطق هکر دیس هض ر روک زمرفغمیرلکدیکه شابدازم
 :یتسهضیكشاب یراکلک هرابهرب نا تلواریعتهلبق هدشاب هکه تنرولوارفغم* دام یسیدنکه لک لب اراوتساودننو ج
 . عماجمسا ةضنيلا هطیبلاو عو لا باک ی ةدیبغوپا لاق حراشنا لاقندشلوا رادم هک نون و طب هنيو

 امضعب فارطا حمجت ضآ زا لئابقکع ی افصلئابق هض لاو اهظفلریغ نم ىلا تافصلاو ءاسسالا نماهفاسم
 رد هنساضعم للیا عج ردذوخ ام ندنظفل جوبو ءاججیرخا ىلا نيتليبق لک یر طنو شی ماسک ضوبانلا

 ها رابتعا هضاب یس هلکء اچو ردکع د یجدیا هطاح اوزتس قرظره هلیبیس ترنک هکر دذوخ امندنسا فعمتنیزتفضو |
 اریفغ اجاؤاجنولوقب رولو كد عومج قزهلوا قوچ هکر ناو لامتسا هدنساضعمرشک ججروک مربعتو ردم |
 یرفغلا ء اجو ریفغلا داطناو ةفاضالابريغغلا ءاجو ریفغلا مجو اریفغ بصنو هایا بصناارفغ ءاجنو تصتلاب |
 ةیفقلاءاسح و رجلا ام و ريقغلا ناو ةرفغلا هاو ةرفغلا ءاسجو ةربفغلا مجو صقلاو ةفاضالا

 ندرایدنکو قر هلو اشک هن اذقسانیعب نوریشکم هو یهنمدح فلخت: لمهعیضوو مف رشابعیجج اژاجیا |
 ردعوضوم هنعضومردصمردمسآ هدندنع هباویبس هر رو زم دلو رلتدلکیرانداوالعا هلا لر ەي با فلختدحاودرف

۱ 

 دکلآدعب نعي هدنعقوم هدای زو لیضفتروب رم لم # رفغلا دکیناال جا اذه # لدشلاهنمو رونید هخاشو
 هدننزو نکس (ضقعلاو) هدننزو لنت فعلا )رونلوابرمض هدقدلوالئات هرافو یاضنغورشکر اخ مدآرب ةلفلاو |

 رفاغلا قتجا اذا نفغعو لجرارفغت لات رد هنس اتم كمروشوبد رفاغم نانلوا  گکحذ ندجاغآ

 (رفاغ ون ) ردن دحر ًاطعلا ربفغنب نشدن دیماتسا هدنشنزو ریز (یفع)ردیدآ نوناخ رهدنزو هنیهج(هربشغ)|
 [ءریفغلا)ردندرانآ هنعهلایض ر ی رافخلا نذ وبا ردهلیبقرب ند هناک هدست زو باک ,ناسفغونب) سد نطبرب |
 ]| نهوج (رفوغلا) ابنذدحال رغفیالیا ة رفق هیفام لان ردهنسانعمترفغم و و ذع تلصخ و هنج هد ننزو ةنیفس |
 هاب هدننو ادا الش ( فا فعلندیجب نواف ح ون لوح زن هوا نالوا تب دنلرطف نوک و
 ر وغو ر ولکر ام يج نونیدهیوصقوج هدننزو رس آ) ردیدآ صج ںیم دنقمدننزو لفرفغ) یدهیرقارب |
 عرکلایارغلجر لار رونلواقالطاهمدآ لاي ردقلطا خساوو مرک رو رشکه ام یا ربع ن لحد لاققا رولک ۱

 یفرطرهوداوج یا رغ سرف لاشن یکرح رونلوا قالطا هنآ سنج لک بو زون د هنر نیکسآ کار دو قلا خساولا |
 تلخدلوعنرونل اوا قالطا هسان تعانچب نال وا جدزمو عباسیا نب هو لا رونلوا قالطا هّابل رفاووعساو ۱

 راکماخ و نادان شمام با قبسیسهبر جزا هج لاوحاو روما الصاو ےھفیفلو هتعاج یا ےھر عو ساسلارا ف
 دلاخ رعو ردتغا هتف "وینالث تاکر حك نیغ هدانعم هون روهالل برر غی ار غ ناف لاضنرونل وا قالطاهمدآ
 هبهکمو ردیدآ یی وق عدقرب هددکم و ردیعسا یسرف كنهبنک مان مکح نف آج و ردیجما یخ كه واه ن دز
 زدیعسا لج ر ربو ردعضومرت هذن دزو یسهلسفیطو ردندآوص هرهدهماسع و ندیدآ عضوم هرهدهفاسم لرم کیا ۱
 ادرار لجرلاقب_رونلوا قالطا همدا ناسحالا ر دنکو مرکو رعنم تباغبهلبعص كناخ قلطارغو ءادزارغو |
 یدلبا شنوئت هدنو فلوسك ر دح راشر وغو راس موق نه ةرومغلا نیب هس فورعلارش کیا قلا نو |
 رولوا رد ھم رو :رونلوا قالطا همدآ قلا عساو لد ابرذ قل ازرع و ناسحالا ريق کو ینه ءادزاا رغ اریز |
 رها( ) هاف اذا لّوالابابلا نم ارت ءالا هرلافی .ةتسانعمكعزوب بوصابوص یبهنسنریدوخابیربرب |
 رونیدهنسند كتتوا یدکی رلکدیدیسب یسپ كراقج ون ىمي كلنوآ یو رونیدهیوصقوچیموبهدنشنو |

 /ةرهل اور هلند (سملا) ںولکء ارتتا یعجج زولید هغلتوا تبان هدف تامین هقشب زب دوخ اب هغلتوا زانو ربسنالوا شک رول قلتوا یروقف نززوا دوخاب هی هرن ځو ربسهخرا د قمر نالواهدنزوب ی دوخابردیدا و ار هغشب لوقلع
 3 یه نتنپ دص مس ۳
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 ۱ دمت هدشنزو هر (ةرضفلا) زاب یا ه ارش خ او بسا نیل
 | /لاتیو:خاسص یدبو ناوج زونه مدآرب هدنن زو لاعتفا (ناضععالار زدیدآ ۲ كغاطرب هداشنزو بنازغب (راتضخال
 ]| هدننزورجذ یضع) اصحاب اش تاماذا لوبهعلا ءانب لع نالف ضتغا لاتش زد هنسا تست قۇ تق 1

 2ور ننن ندنش هلیبقدس) هدننزو هزشاخ > یرضاق) ردندیماسا هدننزو-نالس نار تغو |
 دعا منسوب راد و دلا ) وممن ما ددو چیک ااو ا
 لج :]ا)زونبد هناوبحو تانا نالوا یادش هل لس ناسا او هدشزو طالع ربع
 | هت السرا هدننزو زطبالع /رفاضعلا) نود هنا ونحو نامل یی وک کود اسرارو |

۱ 

۲ 

 ]| تخ رفضغلا) لقت اذا«یشلارفضغلاقب زد EEE مششنرب هدننزو هحجرحد (هرفضفلا)؟روتاد |
 تا حس تنو |
 هيد ل رلارطغ لاق د هنساب نغم كاع روب قر هنلاضقز هلاضبوریدلاق ی رالوق اکر هدشنزو |
 ضنایرغو دزو درا نفطعلا) رظخ اذا انشا

 ارش هقتنزو رفج ضغلا) روید همداولب وتزوانالوا نلکت و قیه یر هک لوق ىلع
 ا اتىنا ااا عضو نع یرظرب یی هنسنترو هژناذا الا تالا نم ارفغ «یشلارفغ لاعب

 ارات هر 2 رخو نارفغو هدنزو دوحق روفغو هرفخمو هر نسكت انیغ هرفغو زفضو * ًاظعاذا |

۴ 
 ۳ هو الو نوخوا دەبا كىران دوو تل هب ج

1 

 ۳ بیاضفاب بیب زدن ناتو انا ےس اشم ودل ام او یوم با
| 

 ۰ ساز شو رد هاشم تل اوفغوزمن هاو مر هلدابع العو لج ق دن تر کب
 ناعم ك با حالصارفغ و ددع عز دیلغ یخ ی ةرىغغوارغ غۇ ارة اروفغو ةرفقو رفع ار قضا وذ | ۱
 ۰ تان هان درز روند هنر زو روت باوئاو هتفانلد نظیدوتاوا لطف را کیتی لی |

 ]| دنعرولکهرفغو رولکر افغا یی ردزک الی كغ هدنوپ رود هنسو روا كمك خاتطو رکتغل هدف |

 دوز زمرد لش رتفص نکو کے وا هکر ددا ل زمرا نادر چ لزاسمرفنو هلیمط ك نیغ واک ونغو هدتتزو |
 اخ رولوارفصم اتك فغو ردیهما یر ظر ةدنزرطلاوج/نشخو رد هدنناظن مچ نسوق ومدن رانا زم |
 بو نتنکتاذآیناتالابابلانم ۱ ارفغلویهعلا ءاش نلعرفغو صب: "را نفض لاق ٠ هتاف كالا لس کک یل |

 ۱ تستی و هدیعداماذا قشاعل رغ لاق رد دن اعم كلی تدوعیهودناو الر د نفاد لو الام | |

 يارفغ لا رد هتنانعم قعزوخوایرازاب قك و ترف كلارا ضقتنا"اذا خرطارفغ لاتش |
 YS ەلشى مقال بازىسى قو ها فر طنین سکه نافعالا) اه صخنزاذا |
 .تمارارفخالاق ردهنسانلمبوزکذ لا قآ 1 غعص یزلکدندرفغراخباغآ یس هلوقم طفرضو نرو هزنسو دلخدا اد ۱

 :شرپسیلا تکراذآ له انفعالات تو هرشف هنخروقام رخ هارو هربفخ:تنج نر اذا | ۱

 |2 اتت هرتغم هننهاک ندیلاعتقح مدآرب ناغغتامالا) راراذیا قالطازافغاك |هنیدسلها رتشقلاک | ۱
 ووففلا ۱ هاتاو«هرفغ ەن تلطقااماعسین اشلالوعهلا عن نانا فذح ها« هرفغتماو هبنذ نم هلارففتسا لات ۱

 || تام یو شر یه ام وایوبع بودنارتسیادابعبونذ هدننزو زاب نافغلاو) هدننزو روص
 || لاش روند هل دششقخهلوا حال الضار ادم هدننزو هراقعا هرقع ۲ تر فغلاو) هدننزو فرض (ةرفغلا) ردندنسانسح اشا

 روت ER FEST تند كاتو اب ذکر وند هنهالگهرز لونغ. گو
 ی هوقم مارو وار ناو دیک ار ناف رولیکز كەشە روت دمنهالک هرز نر وب
 جنالو هر ناوسن هکر واد هر هقرخ لاو هدننزو لاک هرافظو. روند ه هرم هش هفعصلالوا لضاخ
 ۱ یژاقدرانص واكب دن وار ەن ز کوا رودیآ شلت نوصا هلفذاحمندنادا

 | تخ سا ںیم فف رو و وند هنا کا لو وند ها نالوا هدو احا رخآراو

 نالوا سام هاو نو زانو هدخزژربما نفرت هدننزو بارخ (نانفل ردیدآ كۈي ۋو روشدهب یاب
 اشقلارفغلجر لانش ردارغغ ینومر وند یخ تیم ةدنزو تدك (اتفقلارفغ) روند هزات وت

 هما

 ۱ هک ( هرات غنا اه مردن ژفغلاو) انزوا رغما )هت نا ینناتعهمصا یا 4 نزف غو هترذغب سالا ارفف

۱ 

 | اراریفظا راسشغاو عمارات الا نمار طخ وفا رفض"لاتف زد هشام كال زوربه و هدننزو رازجا افغالاو
 ]| سنك ك نيغ مضغلا )زويد هزات وتتالوا هداتفقو هدنراتلآهنحو هدن وی و روشی باح هدردترفغو هراش زژالاخا



 نیکو هدیز هدنلباقم هکروند AY هژلیس هل لمفمس(فتسو)هدن زو روت زا فا دی عضومر |
 | رخل منو هل بیل 2 بیا از ختو یزلنج لات 4 و ردیا شخ هنس هد تو قل

 اديس RN و میز یه تیغا) ی هو ۳ حر مس
 هبهقان نايل وا نیغزف روغن و هيلع دشاذا لالا بابلا نمار شخ عرغلا لعرسغ لاش رد هنسانعم كل اقتواا

 ]| قشالولطو لشهربچهدننزو فتك( سلغلا) ةع ترقی اتو ست ۱
 : رو مت سس مار شا قو هنسعو

 هم هد رد د میم تی و ی ی یهو كىشود یز نا

 ایه نالفل اقر رد هنسانعم تللیالاعاو تربشابم زوفلا یلع نی مسکلیا فق وتو ی اتو تبثتهضوصخرپ
 نوت مین منسا هزهفغونلطو دءطهتادا انالفیعذ۶لاقب رد هنس انعم كلنا سو طو تبتزرغنم هان[ |

 | كلبا قلیارد وخاف یابی هدشیا یکیڌلبا تیرشام مدار و رولکز ماش ج يج اتو یا هرعت لوقت

 رددنسانعم كلبا روه یب وص لیسو غنصام یا لطا لاو قطا ن دسار بکر اذا نالفرمشغ لا تی ند هتس اتوم |
 ملایا ةر مشل ا هذا هذیهام لب فن هنسسانعم متشو هل هدادشم یاب(میرعتعلا) لبقااذا لییسلارهشعلا 1

 هدننزو چ رج دتنمسعت) ةا یازیمٹملابهذخا لاق اود هنن سانعم تادشو فنع هليرتكك نيغ ری

 || يلعن ی اقب نردەنپا تنعم قرا طوارق هذخااذا هرجشخت لاقي رد هنس ا نعم كلبا نخ اه ذخا هلت دشو یهقیبهنلینرب

 ]| ترفوو بصخو تعسو وواو روند هروماچصلاخ ناقشیاب دولزو !هلرمحف نی( ةراتضغلا) هيلع بضماذا

 | خدو دزوی اعم (ناضع] )رونی دهنشوققلت غب و بدو هعنو بهت یاراضخی وه لاقب نوتیدهتشدعم
 ابدی بایت توعارظن عفدراپزع ر هزابف رخ لش وكر و رود ةغجاب نا فشپازولزوا نملاخ

 ۱ تفاطاو رپ برب | هلنچوزیاجو بول واتش وولز زواف تیطو لاپ ی ازیلچیک رونید هبضرا ل وش هد زو ۱ رج (یاضقلا

 هعق وا وارفحو هلو |قابص)اخهدن ge را لوشو ناز ةبيطلا ةکلعلا یا ءارضتخ ضرا:لاقب هوا
 هیس ( ةرضغلا) رف جلتا ادخال تناکااذا ءار خضرا لاغر روس ند هضرا نالوا تبان امرخ |
 دج رومچ وضع زج قطان ق ناکاذاهریضخو ءارضءضرا لاقي رود هضراولقطاب صلاخت ىد وإ هدشزو |
 ٤ | نزضفلا) ردیپساوصرةدندزوب یم لیقنطو زدیدآر جن حونز هد هیداب و رونیدهخطب نایمشتاولزوا هالننزو |

 ۱ هلتعسووهافر نکیآ هدهقبالصم هليا لام تلقمدآربهلنبتعتف ضضغلا)اردیدآ عض صومر و زوسد هناللسراهدننزو شلع أ

 || (ضغلا) راتفا دب تصخااذا عباررا ثابلانم ارضع لالاب لجر اّرض لاعیرد هنسافعمقلوا لاعشوخ |
 ۱ ل افنرد هنساننعم كما لانسوخب ةلساتس>ا تعلو هاورآ العو لج قح دا نالوا هدهقناضم هدننروضخ |

 كلبا فارصناو لودع نِدهنسنرب و اتقا دعب بضخ هلعج ادا والا بابلا م ارضع لایت هللا ةرض |

 اندا سخا قموقبلا بود منیدآریو فربصناو لذعاڌا یا تلا بالا نم ارضغهنعرضغ لاقي ندهتسانفغم | |

 كلبا ليم هلو نیم هبهنسلرب و هعطقاذا:هرضغ اب ردات امی جم و هعنوو دسحاذا انالف ضع اف
 نالفلرضخ لاقیزد هنسانچم لزب لام زادقمر نوا بطعا همدآرب ونفطعا ذا ديلعرتضغ لاقي رده اعم
 لاجشوخ هلغلوا یشاعم ت ِتعلینو لوق لع رام ولروغوا هدتنزو اروضنم رضع ا دغطق هلعطقاذا ۾ هلام زم

 روضغم هدبش زو نسخ (سضغلا) :شیغلان م ةزاضع قوا زانم یاروضعم لحر لاقیروتبد همد ۲ :نالوا

 لیعادا هنعرضفت لا ردهنسانعمكلتا فارمن او لودع ندهنیینر وب هدننزو لعفت (صضختل) رد هنیبانعم

 راصاذایضاغ دلخج لاقت د رونید هب یزد شزلوا تغایدالعاو لزوک دین نو نیضاح شاغل فرضداو

 ۱ ریضخلا هجماوحیفرر می یا رضاخ لخنو لاسش روند همدآ نالوا رونرید نکرا هدنطبانضمو روماو خادلاا دیجی |
 مرز هزات الط مو رخ یا ریضیغ عزو "اک لاتقنرون.دنهنیک او مرزاچ .نالوامرخو رسو هزاتوز هتانورف
 رضع تبن لاه وشبد هثش مرچو هزانورت ډو هد زو فک ی ینمچلا) روس در هتنشنالوا فیطاو

 با قالطا هال | رضع سن :ناسنا سد ارام ولربخو وا دیتا یامم یخ شاءو ۱
 صد تم



9 
 تد

 [ اقا رب فاض ىز جن لا فک دارد ال یا ناتفم لر اتیزونلوا یالطا |
 کر دوشم هدلاوجالوپ شل نتلیف ى كىل همان قلاوجرو تی دملاوخب ردلکد زئاج یف هک هلی ریسک ك نیغ
 شاھادەت قم النوآ مود هدنیزو باک رارغلاو) هلبختف ك تبغ (َرغلا) رونلوارببعترارخ هلفی رحت
 کد خر غو بضناذاءام ا رغ لاب ر د هنسانعم ق غا هز تولیکحوصو هلبا یز اذا لو الا باسبلا نمازارغواّرغ
 لا ردن سام تام نسب وا هیزغآ شوقو :رغزغلا لک ااذاهب ادلاولحر ارغ لاقدر دد نساتعم كع قلت وا
 2 | هدو روده یکی درو رغا هتسروأت كشوق رولوامم | رغودق ز اذاهخرفراطلاّرغ

 ی هبرویقو هموکوبنالواهدی ردو هدب ولو رونلواریبع لزا راز تچ نالوا وید
 اس : كعدەلباكرت هدلاج یتلیدلواو هنالوق یهنسنو , روق ەنم وکلا عد HK رغ ی یعهوطا جلال ا هنم و

 كلا لم هفرطرهرکصن دقدلو کج هندنربهرارغو غو رونیدنبزعآ تقو ردیدآ عضومر هدهیدبرغو ږوناوا
 لبو كنيخ ( غلا )هکنحدعب یاصتاذایناسا بابل نعةرارخو ار «یتشآا نخ لافیردهنساسخم ||

 ۱ تو برصد ردندنساعرع هود ردیدآ تابنوشوخ ع ونرب هدننزوءاربج یارب غلا) دی كنشوقوص
 * یضودیعون رص لت ابن یراکدید نیکتکد ناب اوج دیدآ تانغ ون رب هلن لک یغرغلا) زدندآ

 ۱ انعم قنعلاج هدزانوب ییوصهدننزو هل زز (ة رغ رغلآ) رونبد هنغواطنالب لوق عهتغواط
 ET لا رع غ لاق ردهنسانعم كمل قوغ ى قو وو هقلح قءابممل اد در اذا لج زا رغرغ

 امج كلنا یسک یس هبت كد شیشو یس هبضق كلوزدهزاهچ و رون دهان س ندی زو هظ نک ر انیق هزجتو |
 | ڭوچ نون فوق هضرفوا هد نمېکا ذاةروراقلاررغرغ لاقوة بصق رسک اذا هفنارغرف ,لاقب
 :زاوا هاش :هنسسنویفکر واوا هبلکجندن زاوآ كنان وجا هرغرغ و ردنغ) هد هلک رانی هدا تنعم وا هنسانعم

 م م ع د ص س س س کم رج ےک نم

 ۳۳ ب زظ رخ لاق رد هنسانعن قم چاس قاره زاغوب كمدآرو ه هک انا هارضرغ لا ردهنس انعف قلناغ ولو

 شیب منم نرخ سلف رد هنسنعاجلسسلراهل رله نکیآ زنش ب وب یقتاوهقلج قدنمطاا
 E لا رغرفت لاسفپ ردهنسانعع قل و اهداف یبیوص هدننزو ل ناز /رغرفتلا) ینصلادنع
 ادا جیغ + هدن دن زوب كيوص هابط ك نبخ (نارفنآ نا رغنا اردیدآ قلاب ن وزوا 4 نوکر هدشزوهزاح مزاح (هَرافلا

 هاسطرب هد هلا ت دیه شب زو بازغ: (نارغ) ردیدآ متبض ومرپ فكن 4 «نارغ)رولتيد

 (e لفغ لاا اذا انالفرغتسا لا فب رد هنس انعم كمر و بلکی ناک نهی رب و تا ذا لجرلارغعسا
 قزاذاةَراغم هاثنا ی ملا ر راغلاقب ردهنساینعمكمرو E زغآ هنسبشیدیوقی :رههدشزو » هلعافمهلیص

 DOR رطا(ترغالا نلطب) زدند ههاساهدبشتزو واز وب رغول نخ (نوّرغوا هلنیتعحف
 ۳2 ر هنوتاخ لاوش هد بنو سی عیترخاا) ردیدآ ||

 نوا قعاص نجمق یکیهلب صقكفلاویدیدشت كتهنیارو هلنبتعط (یرخرغ) اهلیبقنةدینسیا
 | تا ارم قوج ( رول رنک ی ا رپ نغ* شل ی روند هیدن قوحن لب نجبمیاز نر )ارد هاکخ ند ونص
 | روتید هئاوبح نالواناوا رف یدوس (هریرغلا) رپ نغ رطماچ ا صا اذاةروزغح ضرالانش رولوافصوهرب سلنا
 | هل ةرشک يا هرب زغ نومو ژب لاب رونیدهزاکب وه وق قوپ وضو رد لا ةت ناکا ذاة رپ رغ ةقانو ةاش ل اقب
 ماي كنبخ(رزغلاو).هلبجتف كنبغ(نزغلاو) دیس زو هرانتسخ (عرارغلا) عدلا ةرشكى ا ةرب رغ نبع لاقي
 ازرغو اررغو ةرا رغ الثم فال تزرع لاشرد هنسانعم قلواناوارف نوص كراکم دو ۍئد وس كن اویحخ

 | قندوشناویحورنک ادا ورک ادا (یشلاررش لات ردهنسانعم قلوا قوش هنر اقل طنواه دارك اذا سالن ایلام

 | مدنزو هلل (ةرغلا) الا تداذا ةببشاسلا ترزغ لا فتر هنس انعم كلاراردا یشان ندنتفوو تک"

 منغاربب هرتغارپب هکر دید آتابنرا هز زمو یک تابلو رک رو دم د: كی هات نندوسكناویح
 كلبا قوخ نی هنلنفرب هزار مسک كن همه ى ازېغالا) نیک وز بوئلشوخ لب ندآیعبقرشنرولوا هش
 لاقیرد هنب زانعمقلوا ولدوسو قلوا ق و+بیر هو د كمدآر واری زغ هلمج اذا فورم ارزفا لاتی دد هن ساته
 ناوارفیس هودو یدوس هدننزو م کم رخل مليا نالا تزك ذا موفلارزغاو مهلباترزغاذا (موفلازرغا
 هینزو نفع (ناررغ)ب لبان مایل تزرط دقاونک نا مارە موقو هزرف- لجبز ل اق رونبد الا

 ۱ عنصوبو

 ]ات رھ لات قید هنسانع كم ردك ناب هرغوخو توابع ندنشرخاجتلا

 ۱ لاند وسام ماد (نارغتتسالا) .رونلوا ق الطا هبسعاسطیکیاهدنل ۳ ننن (نارخالا)

 ی

۳ e e TS 



 : تم وب نالواناباغ نوا كئتشرب اقلط هّرغو ردترابع ندنیهدب و كنيکل حب افرغو ندترابع ن دنر بلف نرو

 ردت :رایعندنکلنشوو نال اوارهاظاذتباكخابص ج ص ۳ :رغو قالوا ناباما دتا كناضءوضل 6 َنغعالثرونلواقالطا |

 دیو نان نم ونت تاج تورو رندر اما ابی وا ۱ ! ۱

 | ی لاو تر تا او ق هیفابنالافا هدنلآ آیند وب تمض ك راتیغ لی ةر وفلا) :نوضغلدلوا قلاب 0
 یو یون هنآ کرا نالوایس هّرغ هدنس ههبج ردفصو ند هّرغ(رغال) رونلوا قالا همدآ ناتو

 رغاو زونلوا قالحبطا هثش نالوا قآ اضلنطم فاو ةترغ هنج ین تناکآذا ءارغو "رغا شرف لامار داغ ||

 نوا لوف نلع ردرایاحص نزا زغاو نا رغاو ئراتفغلا او دوتوا نالطاهنوگنالوا ناب لا
 هج رغاو ردیراعما ن دج همه بو رادیعسا باترن کیا رغاو رادتاذزبیربخا کیا دوخ ای زددح او ۱
 نلایقیرولواهدناهبیمقرملوا لوک یشیارهرونلو|قالتطا همدآنالوا راک شآوحضاو و مرکب کرا ۱ ا

 یک غ نامه بوتلباق لافصاینزوپ هک وناوا قالطا دیسک ل وشو اهصضاولالاتیعفالا م رک 3
 فیرنش و زی زعوالبلق الا همجو میجب يحل لا تذخ ادقتن اک ادا غا لجن ر لاسقن هلو شلاقیرب قج آه رانا |
 ا نب عو زال نیعینض ر غاو هلي ك رولک نا غو یکف ر غو هف رغ رولکررغ یجب ارولوا قالظا دا |
 متن فیرطو قابنكلانسابلا نب ورعو یناکسلا رزونم واسم و یه هوایی نیدادنیشوا خم ۱

 بشکه قلا رغشاو رمل ا فاش انب ةيزيو اق انككللا بق ن ءاسعلب و راذجح نر ثال امو سريتا |
 :رولوا فصوةتاعاسو مان بو دونی هخارن قول ا ابض ىل هجوم غا یا رغلا)ردیعسایراتنزف
 اونا: نا طور دلما تنهزونم میدم ءا رغو نل ا ةديدش ىا ءا رغ هشدو و ءا رغ ةريهظو ءا رخ ةر جاه لاقب

 دنابت یرلکنید هری رغ لوق یلع ردیدآ ت ابن وپش وخ عونرب و نوح ادای هیئننا ر ارنا دعاوی ْ

 شوق هنوکوی و. رادیعسا یغارمسق كنرق كالل ادخن ماه نده ادا ضوخر ینا یاو و رک ساک |
 هنیدم قلیقع (ءزغ)اوذ) هلی كنیغ ولکر غ یی روناواقالطا هنسدشیدو هنککرا رولوا قآی شیک دیس
 ولر ا حاط یز ویو و هراتسلخت (ترارغلاو) هلی تانیخ[ هرغَ اور هلنتهف و رزغلردعضومربهدننب |

 هاب ةرازغو * غوا اررغمعل ارهیههجو نع لاقبردهنسانعمقلواینارونو ضاسین یزوبتمدآرب ثالث ||
 هدهویند زوماو لاوحا مداربهرارغوآ ضتسااذا ئىشلا رغ لاق ردهنسانعم قمراغآ هنسنرب و فاران انااا

 ارق را ذارون لا بالا نم ةرازغ لات زغو لج را رغ لاق دهتسانعم قلو هاتو فاغفر |
 لاوح !قلقوج هکر ولید ةمذ] نا يلوا قوس هپ زت هبهت تونه هوم رخ هل ینیکنیع نعلار نکذیناک ۱
 رونیدوخ تالذک هدنشنوءرولوازون ایا له دلیروس هو بوندلآاج هلو حولهداتسبویلوایالطاهلاع |
 قفا او مرک رخ نمولا : تيد نیو راسشلالاف ندیلن وم كر رغ هکر وند رب خو ها وند تقوا
 طفل قو ةرارغلا هحرطنم دوم نم انار هنيلو هایشال عدنوهضرک یذب سل ملا ی بخ

 :یدللوا رک نکر دیدرفم كرورخ (نانغلا» قلخنسحو مزکه نکلو الهج هم كادسبلو هنعثحل ادلرتو شال |
 هل یک تنیخ (هرغل (عَرغلا) رۈلكە هدهنسانعم قەزاى وقفو رد حراشرز روند هب ب ییزاق یوقو رود همدآ لفاقو

 نود هبوقیوازاو رونی هنر رغآ كالا سوغ فو نزنغو قارزم هدننزو ناک نارغلا)»ددفنشانففا تلفغر دشا
 هکر ونلواقالطا هناضقن نالوا هدنناکرا یکد وجو ع وکر دوخاب هدننراهط لزا کو رون د هی هغ ښن هتیزآ اتو
 درُمنذکلب تویعد .هدنناونعمکیلع مال قر هو مج هدنصوصخ میاسنو تی از وا راغ ندممآبعلوا | ارچنا مات

 ندهتشانعم ناصمن زا رغ لصا ن دت رابع ن دک د كيلع نویعد مکيلعنانک هدمالس دردوش اب ليلع ماللس هایم

 نایصقنلا رارغلاف ماسنالو ةالصقاهرارغال_ثیدطایوهیاپنلاق لاق ر دنده عرش تاقالطاروان و
 میهن بیل لوقینا لبنی وار غو اهن اکراوانهتیهناصقن هولصلازآزغب دی رو هاقموتلاوارغو
 هک وند هکنرواو هوم لوش و ونید هغل وا لیلق قبل كنمقانو روند هشس راوفداسک لر ازانو وش راچ ارو
 ۱ لاشیا راز لع هلصن ب اومم لادن هنلمانجم اثم نوتید کی ن وا اقلطمو رونلتیاهنیرزوا كنآ ینرغ قوا

 [ناغللا اهن لذا ارارغ ةقانلاتّراغ لاقي رد هسان عم قم ا آى دوس ك: قات زولوا ردصمندهلعافمرازغو
 اهفکسلا ام کم لب تاوان چو هیهقان نالوا ا ید ونهلیضلیم

 ےک یی وتت
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 3 | یملارمنغ لاق ردهنتسانعم قغاضیروک نی نسکلبانزوولیکی هنتر هدننزوهجرحد ةرحذغلا

 ۱ | اضمب هضم باذمالکلا رمذغ لاقب ندهنسانعم كلی وسلصتمومباتهننرب یرب هلصاف یبیزوسو افارج هعاباذا

 ۰ ق رفنو هدنک ا ړی هنسنرب و نوسلوادیدهتودیعو رکو رخاقو سېفنرکر ددنسانعم كل بوس هج ول رکی الکر و
 | ظلخاذا یا ممذغ لاق ردهنسانعد كلباشرومشرافیبش رب و هقزفاذا یشلارمذغلاع زدهنسانعمكلبا

 ]| هبهطاصتو هزوسقشراف رولوا مسا هرم دقو بضغاذ ل جا سذغ لاقیرد هنسانعم قرلراط و ضعتهضعب
 1 ره ذغملآ)حابصا او مالکلا N بلا یا ةرمذغلا هذهام لاقب رد ربماذغ يجب رونيد هدانرفو وب رغو

 ۱۳و ا ن او ر دلار اونا كليا دابزفو وب رغ بو ردشرافیزوسهدننزوجرحدت
 | ندنآو هی واک بول ندنوب بولوا ٹبشتم هل اصمو روما هکر وند همدآ لوش هلیس هبنب ل عاف مسا سقز همالک

 | ردبا قوقح به ذاب واو لها لوق یلعلو اردنا رت ررر یاو رو ناتا نم هدر هک وب بولآ
 تودآتموکح ROT PED و تا

 | هقح یماذهل عدب واذهیطعب و اذهنم نخ اف رونالابکر نم وهو رمذغملبر لاقب والا در یمکحالصا
 || قشزاف اتو هلطبلع (:رعذغلا) همکح-د یالف هاشاسمهم وق ىلع کشنمواا-پلعال قوقابهب نموهوا
 ۱ خف كنیف لا رشکی ارهاذتفض ءاملاقش ر رونیدهب وصق وچ هدسنن زوطن الع( صاذغلا) لوسدهلاسبن شع

 1ما ا تىن ۇن ولا یدارهلب رسک ك نیغ (ةّرْغلاو) هدننزو روهظ (رورغلاو ) هلل دیدشم كنارو
 | :دننزوربقا برغلاو) ںورغملا) لطالب لاب هعمطاو هعذخ اذا لوالا بابلا نفر غو ارور غوا رغهرغلاقنردهنسانعم
 ندا ریذحت ندهنسنرب دادا رخو روتند هینسکش ل وا هتفب ف هیعا ما هندن لطاب و لصا ی زد رافصوندنآ

 ند هرغ نالوا هنس انهم ت لفغ ر دلش روب زم مالک هکر بد حراش*رذح ایا هنم رب رغانا لوقت روئلوا قالطاهیسک
 لانس وه ەتاح ل وا یدهبنکرخارب هرکصن دکد لیا لیصحت فوقو یهاکب ویارغوا هتلاح ر هلتلغغهسکر ردذوخ أم

 | یتاروذح اکسل لاو ندنب ینیفیکتنآنس مدش وداک | نی ینعب ردیاداریایروب زم مالکه سکی کسلواهدقدلوا |
 یهشاردنا ب ترم مدا نالوا طی یلع یکی کرکه یهنسن رب سد لیق تفا زفندسوهولماک !هبنسو عهدا نايب

 | ر دلهتسه انس انعم لیفکو: نسح یاری رضقلخ لاقب لب رابتعا یکیدلیارو رغم یمن رونلوا قالطا هب وخ لزوکریرغو
 | تویمروشودههشیدناو فوخ نیحاص ۲ رونلوا قالطاهکسلربدل لوششنعلارب رغواللبفکی ا هلارب ,رعرا ص لاقي

 | نالطا هناوج لوش رخ و هلها زغال ىا رپ رخ شېع لاسفبهیع كنیغرولکنا رغ یجج هوا هو غارفو نما
 | هرغا و یک« الجا رولا ر غا یعجج هبلوا قوبیسمیس هب نت الصا هیت ویندروماو ها بیفیکو لاوحا ر هدکرونلوا
 ۱ قهادلاهنعامطا هدو هدوهس كم دارب هدشنزولاعتفا (رازغ الا الار هل هب رال یار رغ تانشلاش یکه لج ارولک

 هذننزوروسص ور لفغاذا لا زغال اقى رد هنس اضعمقلوا لفافو وهزتغافانالفّرغلاقب ردهتسانعم

 | توبادلایمدآ اقلطمو زوشیدهب ورادواود نالوا رونلوا هرغرغ هدزغآو زدیس هبلاغ تفص نروناواقالطاهیابند

 | 4لوقهنمو ردض وصخ هزا طیشلوق لع ن وسلواهاجو لامو ناطیشو ن وسل وانا سنا روس. د هش ندیارورفم
 | ناتو رغو یدنلوارکد هکر دردصم هلبعض كنيغ رورفلا) اهریغو ایندلابیسف نورفلا هلاکت ریالو لاعت
 | هلطت ةزغتلاو) هدشنزو لیعفت یرغتلا) رونیدهرهنسن لطابو دونه یکد جا و د وج رولوا عج ندنظخل
 | هرفتوارب رغت هشت ناللفررغ لا رد هنسانعم كالا اقلاو قوسهیهکسلهض و رطخ سفن یدنسکمدآرب هدننزو

 نيچ وابوجآ ین دات بنقش مث شوقوام الماذاذب رقلا رغ لاقت زدن هنسانعمقم ردلوطو نکس اهل هض عاذا
 ۴۱ تعفراو نآ طلاب تنه اذآ رطلا ترّرغ لا زد هنسانعم قعای

 | قو ترنم مالسلا هیلع ها تیلتقز حراشا |لاقرونید هیدکلهت و رطخ ردنجسا ندنل وا یانعم
 اللوح لكن م ناعیاتلااههنکب عيال ىلا ع وبلا هيف لخ دیو ذقئال و ةدهج ربغ ىلع ناك امعیرذناطا
 حاص کر وند هطا تب نالوا ادن هبل كنمسف ثآ هلم ك نيغ a) لا ( یک ققاص سوفهداوهو قلات هد وص
 نلت انما ةياسپنلا قوح راشلالاق هنسانعم هماودبع رونید هبهپ راج و هپ هلوکو رونل وا ربصت ربا
 طرش و ءاتیففلاذنعو قدناوا مەديا لونلواقالطا هبفراجو هل مک اننا تن ةماواادع ةرغننط این
 هنن وکو هنس ک ادا یھییلالہتسا دلیل كیآ رهشلا ةو رد غل وام ناو دبع نالوا لاب هت در مشع فص ن ردلکد

 ضاس نابل راب ادنشا كراشد ناتسسنالا هرفوردترابع ندنتعلطكيایکی لالهلا هّرغو روناوا قالتطا

 رونلوا قالطا هبیرخافو هدب نکی نع یزایخ كندعنماعانلاةرضورولوا نایاسمنادتبا هدق دلحآ ءرغآ هکردیرب
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 جسم

/ 

 رو



 اد

 eg لامابو نکی قوغح هلی سبن ل عاف ما رها علا لهي لو قني زاتصاذا نفممایعظلاقب نون اف ۳:

 ۱ هکر دیت ار ناقف ناو ههو در ا معتم قو مطا یاره للا تیرو
 ا می الاول والا !بابلانم اردخ,ه4ب دىق و هزدغ لات ندهنسانعم كليا تنا خو قلازسماف و بویمروط هدهنع

 ردع وض زوم ۷۳ ۳ ,f و شاپ لالچ الار مر وکه بن اسمد اراب كل وسهدهع نصعن یاءاف ولا دضوهو

 :ک :یلکدید ردع, هلل وکوص الغمر يطل 2ر تەد نالن غماز انس الذکر دبه شنه ندنآیشاثعم دم ەت زا | ۱

 یہا راز درب دع هبحاص نالوا شمازوا هلکوت هوزوا لاحو رد هلتسانم یکیدلتااقناو رتی وص هدلل اليس |
 (ردخلاو)  هدنن نو نویتم ںودغلا): وغلا ام بار شاذا لجزلا دغ لاق رد تان تامخکاوصندلوکم دو أ| .

 هدئنزو تیکس ندخل( را دغلاو) مد اغلا) نرانو لفصو ندل وا یانعم ( را دغلاو) نا "دعااو) هدزو درض |

 ۱ دهعدیو را" دغ عیطلابیعضق ناو بىت را ریافصو هلاجرهدریانوب هدنبز وآ درص ندغلاو) هدننزو روصروا 5 ۳

 .منیسق ل اچرەلا ها دن انا وجو یدلبا م دقت نقاصو اننا هداع فالخ فوم هار < یراق داوا راکت ایخو

 ایک« هک نزول زم زد نماید نتت زودعقب ازيد زدغماو ابو رذل ودعمند رداغندهدنبزو رگ کل زید ردا |

 ا ردنیصتعیانشد و بل هلن خور دغا ق وول وا هفرحمیع وچ ریذ ندغم نا ابو ردکعدز دخ ًاشندو لا ما

 ۱ (رادعالا) لر :ول رونلوا لابعتسا باا دن فرحرانو و ندکم دهاضودر اکمابهدننزو ماطفرآرید را دخابا اطخ هنا وسی نو

 هلعافم (ةرداغلا)اقناویکر تاذا۶یشلاودغا لاق زد هنس اخ تل فباو لرتهزوا یلاحنهنسنو هل هل سسک تن ره
 ۱ یم كني ر (هردغلا) هرذغاینعع ازاد اتراذعو 2 ٌةراداعم هژداغ لا ندهنسانعم ادعا هدنزو, لاتفنادغل او)» هدننزو

 رلنامحف (قریغلاو) هدننزو همای (هرادخلا] دخلا) رولک تاردغ یعج رونید ئش هتشنانل و اا ناوت هرزوا اخه سنیکو

 یکیدلیااقناو كرت لی نسهدننزو ریما ید او) 4 هدنیز و ةن ق اللا) ددنيا هردغ هدراتوبهلنرتختف ر دغ او

 ونيد هلق دغو هدشنزونارمر ولکنارذغوهدننزوند مس زولکر دغ یم ك ربدغرونلواږیښت لوک هکر وشیدهیوص
 ]| ضرا لاع روت ددنسس ةە ذمة نایت دننزوآ هنیفس(هوبدغلا) ندد ى چاو هدندالبیسهلببقا یضعو ردیدآ لجرریو

 رد رادع يج که اؤذ رونند هب وسنکن و واو هدننزو ناز نولکناربغ ی تاشنلآ نم هعطق یاةربدخاهیف
 یبوذنیک رک رونی دهیهقان یکی د لبا تهدوربکت نابوو یک دغر رونبدههاصطی رلکدندیماتكواد وطن ۱

 (نآ دغشتسس )+ ۱). ئه تفلت اذا رودخ قانو یا ازااسهکرثاذا هر غ هقانلاس نوید ر ودغهسیا شلیافلخ |

 لاتقا 7 نادنسغالا) نارد هبف ت راتاذآ ناکتاازدفتساال ازد ةن ساب نغم قتل وارلل وکه ذا هدرب رب ۱

 (ردییغلآ)* ةربدخ نڪتا ادا لح زار دتغا لابش رد هن ښا عم نايا ادار وب نم ماعطیلکدید رب دغ هدشنزو ۱

 | ىلا بّرشاذا عارلا بالا نماز د بة لح و ا رد ف لاقت ردت سابع مك مچا نب وص ر ومب ږنزتتف

 لا تد هنتسلانعن قلا زو وک ا لۇت مقان و اظ دنا ليها خات رد تخش ا او هو |
 ند هثسسابنعم قعوط ند راج ناب ادشا هدقالب وا یعمقیکونویقو تفلح ادالبالانع ةفاكنلا تودع || "

 هلوارم هراو هیارو اینعسق هتادهکر وند هرب بیص لوش .وادغو . هتینل واف جت ملا ق تعبشاذا متغل تروغلایشب |
 رولو ردبازدغاب وکه نکس اسکر وتاد هړا نالوا قلش انطو بول ینلکلدو یراقت ریو یزاقراب ووقج رفا و |

 قلوا قوج قلشاطو قترب وب ربنانلوارک راوشدیولس هدر رب رولواردصمكاذکر دغورونلوا قالطاةراشناظو |
 تشناک اذا رانهلاتتلج ر ترعلا لوقتو ردغلا اه رك اذا روب هرلابابلا نماردغ ضرالات ندخ لا هتسانعم |
 یکیدلبا ترشابم واسو هلادجو لاتف نالواراوشد یک زوکدمض زانحب هیفذخ ًابامعیج قولد او اتلاف |
 أ رال ادیغاارىش یاهردنخ قفل اقىر ونيدەيەم رکاب مش هدنزو ةر (۸ ةردنغلا) ردرادیابو تباتهدلکشمرما ۱
 غلا سلا یا ادیخلخج و لاقت وا زدبا باصا«دنناکن کس بوولوا نایدبهدننا ذکر ونبد همدآلوشهدننزو ۱
 یاس تنلطهزبشن زو ءارحص (ماردبغلا) _ ندنطب رپ هدستزو ناجع نار دغلآ) , تنضیف نظیف
 هنفنق 6ةردغ) زد هیحای رب هدنچ هدننزو یف ز ندغ) نده رق رب دنا ق راسا تهش ةد زورا .(ندع

 ارقا هنوکر هد نرو دیس (رذی لاو ) هدننزو هنیفس هلا جغ لاذ (هریذغلا ) ردیخآ ئ داو فو رععرب هدننزو
 | برو خط غنا براش اطنیسخ فن هرکصندکد نا جابلو بوغاص دونسهتدزوا نو هکر ونید هما ظ

 | لجژاا رذتا لاق رد هنسانعم كلی ا بیترتیروب نم ماعط یرلکدید + اریذغ هدتنزولاعتفا (ناذتغالا) رردیا
 هد زکو نهدننزوهردبخ( ةرذیفلا) ندریذابغ یج روند هاچ هدننزو ناطب - (راذیغلا) ةرذغلا نضااذإ
 جت ۱ زنان زک نر رش فار اذیغقاوعف ول امیر رونيد ةت لوا طالوت هد روځ بول انو چ زودی



 می

۰ 

  INERT]زدن هدننزو و تفکر ها ما یخ میقواق ۱

 ی وغلاور هد ودر مم (ربغاا)دسسافیاریغحرچ لاق روند زاك شالوا هاتتبتو .دناو ردتصو ٠

 هم بش بخار زیدآ وصرب هدندرو نسعونهدننزو هدا (* هراتغلا تا اودیدآق لا سنچ رب هدنن زو

 ۲ زولک نیرابغ ی روناواقالطا هيام رخ یکم ا:نالوا «دق و حق ر ليش تغ (ناربغلا) ردندآ مضر

 e هژرهل رک دکر ونلوا قالطا هبهفئاط ل وش هدننزو هن دخ ( رغ ا) رشدآ شوق رتهدننزو نون

 ناو راکدلبا سیخز هتزرخ آن عداواغیمانرل هلو زدنا عیجوتو دید رتیلتابهلاو تاجا تموت ارق ینرهزاوآو بودیا
 ۰ "همآرکد دب ن ورغی ا ةربخمموق لاق ردقج هلو تعاجنالواردبا تر قتابهلاوهیتعن دراصةونأ قلازاوآ و :ولیلهنو جست 3 هل اهن مجراک ذا دا عر دکعد قد وشه هرات رز هلهدلارک د رابادناوآ هیضا هلا وب
 | هد اسا هلقلواراکنانیف وص یب رشمو نهتم كبر شجر اسه وغو هل ت وصلا نود درون ولام یا
 ۱ ait اب یه ناش ناال نو دتا ین لاھ ارد سر هلتراته وب
 | ان اوعضو دقدانزایزا- وللا نعو لار دلا شبنخو صقر یاب رنکراسبغ عماش کاب وکر عنا ےل رطلل و
 و نفاق یه ديه زل ةبقماوخبلیقو نآرقلا رو لاك: ذنعاو دیلی
 FIS ها فلا لرد ج هلوا دم رمز ەدنناوخ دند ىنعراض ب ةو ن باراک دار ھچ هدندنم اسب

 ری سوکی تم ژوب نوکر هدننزو روفصع (دوربغلا) زدیدآو صرب هدندروب یسهلیق براو ردیسا اه رخ
 | لندن نام غو اغ و) هدننزوبآ هدننزو نآرغ نابغ) رکدیساکو ذ منسانعم روشخم هلم كم روب روبغلا رونیدهنشوق
 E ر ز سف هراد) رندا هلص رب لصتم هگاسطب طبساو ها هرصبهدننزو فز (اغ)
 ۳ ورا ارحم زکر ود هف دانلود نوک هاب نزور شا رسا شاغل )ندعضومز
 تتلو ) هد زر رص یازغلاو) ف اے لد یانو ك نیغ ( هر زدککی انشوزنالواهدشلارآ
 .(GE زاوترکر دهنشانعم ءاریغ (یاراغو) نوتیدهسان لادراوهلفسا هدننزو هردیحن(هرییغلاو) ليم
 هب هو ان الو قوج ویو روند هلال ع یش دو رده بتعا فوصوم شون دهشش قتمزوببیرقاک لوق
 سوم و عقج ندساننیانجاوف ووصل کت تناک ادا:ازغءاتسکل اش روید

 و دە هلو ملک وا قوج یو یتدوبهدننزو جا (رعالا دونی دهالترنس ىش دىدو قرلوا هقرعم
 را مشاوز دشوقیراکدیدقاتبهرق ندنراشوقوصهروکه فصاو كحرارولوانزوا قوس هکر دیدآشوف ع نرو
 1 ا eg :ییدارت هلن سل رولواردضمو نونید ةساع هلو دوز روکذ مه 9۰ هزیغلارروسد

 perik س 3192 زلات رده انعم شور ضخ یال وو قا زوج و اهدتنزو هک( ةرخلا) هد“ دهنوهدعواادا
 | سا لپا اشیا غە ولف لاتش د یک هتیضار وند هخازوبنالوایسسازق هلی ك نيغ مةزغلا)

 بروم ریشندبآ حس نوک لات ندراههشا ی لاک دند نشو شو مامهدناز و وزع شغلاوا هلیعص كم
 | شر هنساتعب اهل تب تولوا ادیت هزیش « دنا ناف لز کد لب ریسک هزت مراتعالار را "دو اتغم

 | كاتب رد هتساتتما كنروشولد یدریشنالوا کی هدننزو جست دون ناسالم زا زنا
 هه شزو هجرح دمو (ةتغلا) رونیدهالس را یس د وب دن زو لج فس (لوففلار روشغ)ایخا اذآلجزا اغ
 .هیربتاذآءالب ثنعت ولج زا انغلاق رد هتشاسهم ما واق ر ةه وا شما ص وضهدننزو مرح دن نغلو ||

 لەك ۈكرولوا مما ۰ منع و ۰ رەش ىا ار ا رذ هشام قلماق وج لق ك شاب هزانفو ٌشاطعالب

 قجایارثنعوه الاتبرونید همدآ قجاو نوهدنزانزو زفنقو نفع منغل | هنسانخم قرزا بنا رونیدهکنبش

 اغلا ی زمعیا ی راغ حرز لات روند هتک ناتلوا قم لاروي زکردیفدایع و هدننزو "یرنع میزفلآ
 لاشرد اغ هم كار و رپ کی سال + دنزوایجا آریا هام رف 9 زرونيد ەش زور كسب اف

 ات زلکامن انعم لب روهط نا نیمز یور هدنتق ورا هدننز و رضح مرتغلا هزنغزک اذآبوتلازاشغا
 ر زخملاا نتداناذا لوالاتاشلا نارا تانتلابضرالا ت كاۋا لاش رددتسانعم دارا پظاتوارط و
 ۱ دو (یزفلآ) ردلع انا ندنظل ینغ و و ز بده زا شکه نانه هیت تابلت 4نر هم
 هج رحد /ترعلا) هلع ارون کتیا اتع ءاتللادخنو لایت ۋەش نام و ندمکتم رد هیش بن افت

 | جنس واف ر رو ج زخم رغما ةدشفااذا لازم لات ند اتش كلبا هایت یادش راه دنا زو

 1 | شمفلکابزولاو ن نهال ارت نسل بوتلت روا تشخ سل ؟یدرناکا ارم ب والا زود نول شاملا
 esen e ج

 هبا دغب
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 نابغآیجری شاو جلان رعد دن الف مو تضمین آرین وايام تتنز هی ِ
 قعاصییسهبفب دوسنالف هد هب«هدنننو لعفت ييغتلار رونیدهنس هيم كشر یخ وب هدننزو هرکس هربغل از ولک ۱ 3
 دلو أ را نهربغت لای دل تسمهنس انو كما هدافتما دلو ندنوت اخوا هت خپ لتح ا اذا ةقانلا ریخت ابد هنسانع 5

 كيهروپ:رهب ودنکی ی ابجباهلکلباذارع ج ازت یز ب ماتر ماع تن ساق و هضم ان بنج .ن,ناًغ2كر دۈم هدافتسا اھا

 عض ورغی هلکلیازومظولغو ار ندنشاف ك هروب نم دعب ید دواتر غنا لما دن راک نی نبا |
 دیم ندو سن ن نطقندنیآ حج یدلوا بعښنج ندادن لیبر و بولویاغو وشن موقرموهدنزو رفز ی

 کرادی یکیدلیا تبث هدشناونع مضلاب ن وتربغلاکفلوم مد هتفاه لی هرزوآ یه كجراشو دن دام

 هینزو تاز نابنلا) ر دند هلببقلو رد هصبق نىدا چۇر تىخى زاۋ سۈ دیلولا 1

 بول اوچ ی دوسكنآهرکصندکدپرارد بول اتو یرادون هل هان شه دوغوطربار هیسو دیک کوت
jهبحاعآًامرخ ,نالواونازون انا دو ابهعم نت: اولاد هرز مادهب رخت تناک دانا تعمدت لاق  

 هک وتلوا قالسطا هپ هبږهاد لوش هنت لا يها ور ایفل اهولمب ا یا ۱
jناکمابودپ اد تو دانعاکس اد رک ونلوا قالطا دیسک وش لوق لک میلوا نقل وب یتا دا  
 || مجرب هلدناعب ىنلاو نم , ی یتهمالپ ها دا یه :ورنغلا دیه دورمکلآیدخ اله 1لاقب وار دبا عوچد ۰ لک

 ندنسانعم یقین ورد لکد نک ادنها نیم هکر دشا و ایش هزوت نالواعفترم بوک نوا اسب
 ]| قلواهابتبودیآ رای رولو | ردض م ریغ وروناو آق الطامعاربط هلن یغلار رولاق دنر یکن وت هکر دذوش |
 | هدیزو جا كنغ ەن تنی ود کن ددا تله, ربع ق دسف ادا عبار بابلانم ار تو

 هیقبندیآرت وند هزوت*هنزو باغ انا .ندیدآ عض وخر هدلبجمانیلس هود هی ایا ۱ 1
 زولید هزاوت نیک وجا هیهتتمل رب هزوک هناي كنج رانشیکراتسغررونپدهزونیحدوب هتاف تربغلا) ی ۱ ۱

 زین ەچ هلو قل زوب هکر وتد هنکبز انتو زونید هزوتید وبه نرخ هریغلآ یک اغ رونید هرب قلجافا او ۱
 ةیتشااذا موپلا جا لاعب رد هن مانع ماو لز وت ليانسفرپ هدننزو رارجا (ںازیغال ار ر ایپغلا نول یاهربغ هیول فا
 بنر هد زو لیفت یی )ریغاراصإذا/ئشلاربغا لابن رد هنہانعم قلو ازویدنکنر زوت هنشنرو راس 1
 E ربا اذا لجزرلاربع لاغب ندةتسانچم قات نوت وتو ای ابن ادا لارج لاف ر ڊپ 2 هزون |

 ۱ تانونیفب و را رانصا ذیل زیا لاقب رده انجم او ان وب هتک توام هلبرسسک كن مه (نابغالا|
 دواب ویچ ادا هبلطقرببغا :لاقبزاولوا شل وپم نون هک بوک ردلیجتس هن انعم كلبا ها واچ تی اط |
 اهر ط عفو دج اذا ءا بعتإا تبغا لاتر ولو إى كو دیزوتز 4 بوک دلت سم نیسانجم كلبا لزوم هل 1

 رونید هش زوو لک ر زون راپ حو اذن نور جا ریغالاچنابغلا نان اذا لج راربغا لاغر دهنسانعم تو
 :وناوا قالط اه ناو ندناش قلوا به اذولئازیکرایبغبوبلو ادانو کر ونو ناطق
 یلص جلا یا هر ءاریغو نیش ۇم هلربغا ماربغلا) بهاذ,یاربعا ها ی
 هدوب دیک سب یتیم هبول ونلوآ قالطاهنسنپ دانش وق کلککوز لجرنعبضرالارهظلععا انا |

 |[ تیمی اب رب ضرا لاق رووا فصو هربناوارف ی زا بچمءاربغو ردع اق ق هلو !قاللطا زی
 || دنهیسکم مانداصم نذمادقو زیب نا لجو زونلو یقالطا ةرلنابننالواتبانهد لر, قشم ولو ودور دند غی
 وج ج بول نوبل وف عزا یکی مات + ارب کن ټساک نرد جدار پع کن دا تایر و ر دزو ا قا

ineیاجغلاغنپلار طس ر ادوإ ةدیدچ یا ءاربغ هلو نب رطل هذه یل اتب ,زونلوا قالبطا ها  
 بد ایاءا هل نیلا مهتا اضا نلاتتنوضحخیدلو رغم ءازا وقفا بیس لاطمتلق دتر برع نو هنج قاروق

 عه لاق رال وا عج PE OR تیک هکر نو لب رخ لو لو لع .هیارقف (ءاربتعو
 هزابضو دارت اینه هفاغو رقف هک ایوکل وا یانهم فرا تلی باربال نوعفا داب خلاق ءارقفل ابو
 تیینز هلی دبن رفصم (هارپیغلا) در ّوص ینیبوا یا كضرا رک ناوک یر رهینیاتعموبولوا قلم
 د وخ ابهنیرجم ءاریبغ وهنشع«كنا ءارب# لوټ ییعرونید یخد ءاربخر ږر چ نالوا زیبحن دکیادا یک ییدآ
 دلو ندا رج ممر پارت ناسا ایه هکر ودینیډ هیاک کس ءاغو روناوا قالطا سعی

 کیت لا هنم ورود هبهیسب هچ - ولزوتارډز نع صو ندنظفلء اربغءارمسهو راردپا لاعاندنرادهدرارابد ولالاج |

 مس مه ۳ ار ا ا شا وزوج چا اذا ا مع
me eهود نور  se ine Vegaنو ور  



۹۹ 
A 

 وب یی طلا ی سو یتیم نهم داد[

 ننال ر کا
 ید اپ واک لم سیکل میل تیر اهدیصعلا تیر ا
 رييس نبی فهرونید + هوذ ترتوک رخ

 ما ی E اس ر وک هد
 هجن کام ر دوخ آرا دوخرونک ځار یئ دن امش

 دو پچ وه لانبب دوو مامو یدرفا یم هکر وناوآخ الا ||
 ف ا برج دیو یزید لغایت بنز ۱

E E0 اس قطرزچاق  

 ابر وی و هر او

ogeeزی الاب لقت ی تیر سم  
 ی جت تم یزاوغب هند ابطم کری د یا شرذلکه هز اخ ی ادعت ||

OEM DCTSا  

 جو |

 ست ی مش ۱

ERR ۳ ۱کیر ون فوم  : 
E ۱وی یم واوا اا  



 1 نرود و هو 1 عامل احراز تم تم بزودی دین[

 فیس ب م 0 اا و سما هوس و و مک
 ی دل واین 2

 GE زمر 1 لا بس

 ۱ ۱ بو هوندا وعده بال املا
E BODESوتا  | 

 ۴ همسر من رسم رم ی ی ۱
 ۱ ددان تفت شرف یبا ینلیا مش هلو بس تا تان بر

۳ 

  : TE 1ا ۳

 كراو دریا كنار صولتی و رونی نهار رول هو دیفمت : 5 هارو نون دف هب عش نالوا هدف تا هدو کانپ نر کوک یادناوا یک ۳۹
 ۳ الا ضامن و من یا اهم لرز طونیایری ارم وتو بنر ط یکم اونم نانکیک

 هی هد ا ا



 سس

 | هایش دن دی كط FFT هک rT ار ک یانینبع هرمضو نینبع ها نمهیلع | 1

 لا سرا است « دناوارف لام اقلط دعب یبدیازار راع قم ین نوک ك خم تاو الاب |
 هیوصیفنو ب بعلت الب ٹاک رح كنبع اولا رار ید للا بع هب روغ لام الب هور ا

 ۱ بّوللامس رو ر ونل وا قالطا هغر و هغد راب نال وا هدا واو بیعیاهثلش راوعتاذ هعلس لایت رونا واقالطا

 ءارج ار وعلا دونید هران ونام ید وبیکر اوع هدننزو یراکس (یراوعلا» قش و ق رخ یا راوع هیف
 | ۱ ۱ و !هلکهنم تدن لات رولوافص و هب رپ ربل واب هب درو بق هتلکو زد وم دروعاهدبنزو ۱

 | الوجو لوح !دآی شاشراب رعاکر دج ناش هنسانعم ءالوح زونلوا یالطا ون اضولژوک ی شاشو دصبف اء اروع ۱

 ۱ ةروملازرون,دهنیربروس هک کج نالواهقرفهق فلک ك نیغ ناربعلاو اولا رد ین دءاروعو روعا یکی رلکدید |
 كلانفوخ اج هکرونلوا قالطا هکیدکن الا در همراحم لح و هدر دنردو هدادحرمم هلبنوکس الواو حف ك نیع

 | هدرمزاهاخ ب نعي ة وغ تاذیا هالا“ ةروعاستتویب نا ءاقلانم ةعاجو انن هللا یهر سابغ نبا ارقو ولوا |

 | دونلوا قالطا هب قخجهنساوضو هروعو ردراو رلکدتکو رال نحب هنا وا نوخ نادزاقزاهلغلوا اخندلاجر |
 ایا کر او هللا نیباسهد لاخر هکر ونآوا قالطا هنانپ ض غا نالوا تحباو یرتسهدنا ساو نبات ناک |
 | ردتقوقج هلواهدا شک نیرب ت روعیرب زههکر ونلو| قالطاهتسغاس خواند راهنولسیلهروعو رونلوارعت |

 | لنا وا ماکت به كج هیلبا عزت نس ابل ك لەك وقلاقندقاشر هکر دنعاسنالوادحدقم ند رف ةولصیرب
 تفیصنیبسب ریو رولواراحود هروظح را زالو ادزوملا فوشکمینژنک اهیسلبا لوند هنتقو رس هلفغلا لع هسکرب

 ۱ یو عراق که نباش بوت وس هکر دنقوهرکصفدنزا تءوستاب یس رو رادتعاس هلولیف هکردنقورابم | ۱

 ۱ روسیذخآ ًامردیتبم هنس هقالع. تیفورظدهو تیفر زظ ردند هب ةع رش تاقالسطا قالطا تزوع هن هرو زم تاعاس |

 ]| واصل ق نم تا ّرمث الت کما اوغلبب 1نیذلاو مکناسما تکلم نیدلا کت دات اونمآ نیذلا امام هدرون
 ۱ نرتقم زن هنر تار تام وتو مک نوعضتنیحورعملا

 | قوراف یرلترمضح مالبنلا هلع لاعرطف هدنتقو زاهنلا قضت نوکرب هکی دلناناب هرزوا ةجو و ییلوزت تنس
 ۱ ةادماک نه لوا قوراف تر ضح .رکم بودیالاس ایالخمن ورع ندم ندراضتا ءانسا نوعا راضحای ظعا
 | هدکدلبانو نايه رها غیلبتو ظا ةناو لوخد7 هتل رونار مالع هلفلوافزطر نو ندنرتروعو لوغشم وا

 ۱ .مالعاو نداق هدراتفووب لاعتمیادخ تربضح یکشاکو ماتیفقر هلوالد هدرزآ و لعفنم ن لد دعوق رخ ارزو

 : : 6 | بواو!مزاع هب یوبنیابکاخ كرەدياا تو دىدى هروب لازا یوا" را بیمار الو د هتتفورمتكمدازب

 | یهتنارفندلوا تاجناسطایضاق هاکردراذکهدعس هل علوب شاو لوز هتفا فرش ةغوق رح تنا لوضولایدل
 | ەنى سل رمایا لعف نا قیلبال ةروعوه لاش رونلوا ق النبظا هئبشیج هنلواایهساو م رش [فلطمتروعو

۱ 

 سس

 راعلا] ردیرابع ندب رتمو قرشم سعشل ا قروعوردتر ابضندراقالتخوراقزاتالوا هدرلغاط لای تازوعو
 1 | ەبهادا رع هکروتند هش نالوالوادتم سالا نهب هدننزو هراش(ةرانعلاوو زولوا فتا و هلند دشن كنا

 | کر داع راش هلیفبفضقویدیدشت كابر واک یراوع یجب رد هنت یراکدرب ود هب هه جام هی و ئر قر هبلوا
 ل فف لنرع رد هبل عف زو ردذوخ أم ندراوتعانالوا دنساتعف لوادتوب یدلناراصتقا هدنناس.كنوفلّوم
 ۱ | هتفتدا واراعوبیع هنبلاطقالطا هت راع هکی دندنیلو ردخسا ندةراصا گز در ,هراعیتست كنو کی ندا یرهژاو

 | ندنس هدامروع فلژم كلر دىك« ا نالوا هدنة یس . گر دلکد لاد ةياتعم:انالواهدنولکیدیدراضعب و رد قم
 | قاب لتعم هساوا نلدنس ه "دامراع ردشهلوا ر وصت نشاط هظفا و تن ارهاظیدلوا هاذ هنغلدلوا

 | تولوا هلوعاف ىس هاکهب راعراضب و یداوافوذحو و یدیا هرات واق ند هب براع لا تن هراعو ید رولوا
 | هلن مسک لی زم راب (تراعالا) ندلنخیخدیا وا ذوخأم ندنش هداهناب نرو یدل اوآبهاد هلو بولقم ¿ن لند اوا

 | هدننژو هلعافم (ةرواعلا)ةراعا هنمهراعاو ۶ لا هزاعا لاقت زد هتساتعم لو هاهجو تب راغ ةندار یهننز

 لای انیمضتورتدقت یرلک واو هراعا نعم هات !هرواع لاق رد هس اتتع ارت و تیرا هفدآزت ییهنسازن دون
 قلرابع .توردشناع یکسط وا یکیا هرباع هزاعدو اهر فاذا هراصتو هو اعحاقراعو لس اکلارفاع لاش رد هنساشفم

 همذآرب (ةراعتسالاو» هدننزو لعنت نّومنآ) انام رنو ابهر فاذا ةا م نی لاک اک راع لاقت زد هنساتفم
 ندهنکررامتتساوا و اهیلطاذااهراعتساو هنرالاروعتلاس رد رد هاتف انا ورک ایت کارو تب ل

 هذنزو لابعتفا مراوتعالا] هتراعا بلطاذا هنم* شلاراعتسا لاقت زد هسا اعف كسا یکی و هترراع ینهنسنرب
TTSی یر  

 روعتاو

۱ 



۰ 
 arr ی سس

 ارا تقرا اخوان قشر هزاتنتبادتال وق ىلع روند تو ی تكنماق هليو ىف ك فاق ویا
 FREES 2 1 هک وتو یالطاهلاخ ینیدلوا ب ل وخلع یکی ید ر دونیدهآب ی ا

 نردد! ن قخ و روند هتبسشودلش وق ی رلکدید ةا: انا هدتزوم هر .(ةرقنعلا) ردیعسا كنهقانلابیوص
 ہک قلوالئازیسهرمصاتتا رخ مب اح كروكر نتف اولا روند هرەقان ول هثح یرباهدننز وه ر 7۳
 ید نخ بهذاذ| قاضفافگ نامی زام ر لاش و ناز بابلانماززوعلجراروعلاقب ردقلوا منسکیداّرم
 رولو فلاح هش رتسىمتكقلۇم ةلغلوا موسرم هلتراع تراغوا تصفناذا نیعلاتروع هدج ابصمنکیلفیئیع

 رحم نت نکل دیالوگ :هدرانوبهدننزو راریجا جا ناریوعالاو] هدنتزو رارج (راروعالا
 ولك روع یجب روند هن یشکم شچ کی ردفصو ندروعهدننزو رجا (روعالا)روعینعماوعاو لجرلا در وعالاع
 رديت هلا زونلوا قالطا AVE تا هارد ام هل مک انیعر ولک نارمعو ليم ڭ نبع

 هشلالقب ر روئلوا قالطا هیهنسن كو قتوکر وغاورولوا كلام هربصب تدح هافل ادم ئر ىن ی زوکی کیا |
 هل بغلو هناف نو رخ ی هسفن یف هکر ونوم ق ال طا هص عش ناراق و ف بعضو ققروق لوشو "یدریازوعا ۱
 لاقب رولوا نشلواندنلیپقداسجت هکر دیا تلالدینرب هنف رط تا هنسکرت هنو رولوا لیلد هنت تعقنمو خوب هن |
 رونلوا قالطا ەز وغال وقتلالدد نايل ؤا یقاذحو هبف رخ الو "لدتبالو ل دال دلبنابج تفیفض یا زوع لر
 هدنززواوس ندنمیا ر وغا باک افت رونلوا قالظا هلاک« د وشرفو هننهک كيو هلالدلا + یبسیا روعا لیلا |

 نولاوهعم طط وسال راصا ذاروغا لج ر لانش ردیکعدزینخ الت دارم کرونلواق

 هلفم ال وا رهظم هپ هدنعاسم حاح نکل بودی نع هتم یلطم رب هکر ون اوا قالطا هیننکلوشو 4 ولا نم خال ۱

 ؛هلنهکن الو هدشایو پلطام بیا رتا ریش دوع قیام دره لج لاش د هل وا شو ادارمانو سون ام ۱

 لاتیرونلوا قالطا هل وبنایلوایمالع و نابشن قد رطلاروعاو رولکرواعا یچج هنسانغم باص زونیدهتسکر مع
 اروع هروعد هراعلاشرد هنتانیعم قات روعایمدآرهدننز وروچ نوعلا) ها لعالیذلایا قير طلاروعا اودخ ۱

 روعا هریضاذا نالو چال اغ دهن مانعم سات 1 روعایدآرب ید و هل یسک كن همه ناوعالا) هقلنا وا | ۱

 "لحم هب رض راوسنالوا جصخ هدکنجو نکماو رهط اذا ئشلاروعا لاقیردهنسانعم قلوارهاظو نکهنسنرو

 وبلا هدعایسم هت اخ لا هنیکولتح احر و هروع ان هیات الفروع لاش ردهتساتعم قلسف روعا ید ول هدننزو

 هتسانعمللبا فلت ة ص رعب ويغزوكه شوخ ییشاومنابوحوا هر دقاذا لاک ا رو لاق ردهتساتعم ||
 یکیاو رونلوا قاللیطا هیهعرقیدوبهدننزو ربیز نیوعلا), عایضیلا هضرعاا غلا عاراار وع لاقي رول تس
 نشود :زوکو روینلواقالطا هنس رغآ "ازوکو روئید هتشنالوا ردا لیلعیزوک ( اسلاز ردندآلح .ررب شو

 شات آل وشو رواواندامی«دنغا بق تلا لزوک کر دیبسا ےب و یہ هنوکر ورونلو قالطا نش قمااخ وراخ
 هنبماری ر دال ناک اذا ارام من لا قب هیلوا مولعءمدآ نانآو رب یکی دلکو بولک نانهکانهکر وئلوا قالطا طا هق وا

 یذنفیاراوعو راعهبعق عقولاقب روندهنسهل وقمكاّشاخ و راخنش ود هژ روک جد وبهدننزونامر (ناّوعلا را وعلا)

 هلوار ولب زامج هلغمل وارا ت بولیک |یتوا زوکهکر ونده نکا نوشنالوا ثداح هدزوکو روش دهنشوقیلرقو

 COO لوپ نعي هيل وا یاده الصاهدنصوصخ قی رط هکر وتلواقالطا همدا لوش و
 ران وب امو زکک د ارماک روند هصاخشا نالوا هدنزرد یراتحاحو رولکر واوع نچ ززونلوا قالطاهمدآ بلقلا
 را وعو نون وب جبران ف ماجا نب نیذلایا اع وهو راوع ےه لاب ردیعجج ك راع هدنوبر دقجهلوا
 هلام لویش هدننزو هدبس ق رلاو)(ة رالعلا) رردیا نایخنا دند رکن دنا هکمناوسن هکردیدآ یش هنوکر
 لاقب رردلوطقاریطجوآربینزوک موا ی هجخرکهلوارر لوط قز وک رظان هلت هج ترفوو تکه کر وناواقالطا

 سه =

 ته

 ۱ فو رغم شر دن بت هنر ا برک یو تا ونلواالطاهتدالوا أ

۱ 

 ۱ کا بوک نول زوکرب یکی راکدید ءاضیلاولا هنیشخ و ریصبلاوباةیاسعاردف وصوم لبا یصب ت د هغر قارز

 نکی ادا روعا لجرلاقب رونلوا قالطاهنالواندنهحر نکلا س۶ رونلوا یالطاهمدآنابلوا یشادن ف ند هج |

 هبشذو هذ اذا ار وع مىش 7 ارام لا زدهنسانعم كالت لوق یلعكمرتوکب ولآ یت هنسنزو روماهربصاذا |

 ۱ .لیعفت نیوغتلا) بزضلا لالخ عضومهیفادیاذا سر افلا روع|لاقبا رد هنساتعمكمرولبی رب كلوتو ذكر نالوا |

 كلنا نیمحتوریدقنینلوط واو یک واو هتج اخ ضقب ملوم "درادا انالف روع لاف ردلمعتسممتشانعم كليا در

 بیست

۱ 

 ن
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 ۳۹۳ ناف یدک سنت ]مو رق ناو هنو نکش (نسن)
 ۱ رن نبدا یشزف لری ن1 دخن خو دغ ضو مر بیا هکم هدننزورتپ تشکل ودعضوتر

 3 تم الی نک شا تت تلا :(رتنعوبا) ردیدآ ی وفزت هدهعفترم ضرار نطو نع ای جم
 5 کرا زو وام ىزا ) وتو ق الغطا دنس ها لا هرن ر ادا لاش ارد باک نداتنتساو
 ایران دلکت (ناوتشننالوارارخا هکر وند ةدنبلدو لرد لوش لبتقف هر ناو ریما ییلغ كنیم

 رک ن زالت ۇك نزن روند هنکییرلکاوکی رب زوببوتروا شراب غم یرابو مشب لوف قلع |
 |7۳ ی علاوو كوي |
 درس کرد راش برات رزواقاوا لا نا رد نالوا لو ها ناب |
 ۱ زشت ةر زیر جرا صیاد بید رد اس |
 ۳۹ )دقو هد ورنا تملا زا TORO اهن کزادیذآتاخاطرب ۱
 ۱ ااا رر رشک ل اقب زولوا عاب درلو عو ییل سیار لو لانش زويد ۇق شتلوا ص
 دلو اعتکاف تا هارو اشاره کاپ زدن ۱
 اوه ارد تب لوقت زود هن الغا نالؤا لو هاو نیک لک كرب نذل دن زو نجر دنا |
 نا قد نیم دج ند هیت انا لح رغب( منا )نوت همدا قوجلامو تراسل
 3 ته ام کانون ردیفسا نوف تبا هنوز نیل[ ایفشد ر ندا جورخ هدماش
 کرد اوض بش یینهد یب برقی نوبانیفیکت فزندزاکب ب اکهدانرد دوتا دیس هلضفوثور |

 دنشه دامرتغوشادکر دز روند لحیاستورونم ونقل ادم ۱ ۱
 دوو راس نود لاک هکر ید عع رد هروکه نیم دقتما نی كل سلنا |
 او رغم یوا یا تهوع ام هجوم برو هال ناوه ۱
 روزا تغ یک دل لص هل یرن دنا سو یر آلبالو هدلاسیبدنهزادب ناب ۱
 دل OS :بولواوخ ی هل غی ارج اف دک روک هبا: رد یوصلبس قراناوق یلرابرآ |

 | روت وآله اه ینا او غا او یداننف یرآهدزلزبتف نضعبابز رمال هم ط لو و و روم وب هننآتو آهلحماس ۱ ۱
 1 را OS یهعنا زدالوا بلاخ اغل هراف نل آ هکر دتعول یبهشا ی دوج تلر ساع |
 قرش خور تو دن آی راک لب هلغیفخوربنعل اونا قم قرذپ كلنعا جردن هلبیقرتعو ||
 مال آو قول هل مرک لودر ترشح ندا بول هجا خام تیاهبقزب رو کر داجزم ندیسا |
 رک و زرد یتلدننزو کر وشد ةننارفع نو روند هنر صو ودرولطا سه هدزتس شک ی راک لا |
 هد شد اتشل ربع )رایو هپ رق دن ها  هریتغ روش د هزاقلقنالپ زودنا هئس زد غلاب مامن |
 قالا نوک ندقلرتعهتدش یا تا ربط قس لوت نیمه داواثکر مزلتیزوو القا هناتفو |

 ج)واقالطا یا شاد تم ار

 زاوا تزاده باس( سس نوار ارز یاس شب صوصخ تا اود نبی
 رز ها هنر 2 مرتع بادها قلدومو دلبلیربتهوهلاتش رونلواتبسارنآ ت باده لها
 ا تاو TEE :هجننزو رفهچ نا یقوف یا منع رتتعلا)

 وقت رونی هب یدززو واوا منا هاشمولو ت تاضآذا الا زم لاقت رد هاست قمادرزو كنت ءدننزو
 کو تا ماتخفاوت كولس هلاعفاو اولا نالوا تفسز نيد شو هنوص یا باب ذلا ةتتنعیناذ
 و تار مس یاو ادنلا ی هتکسژلاس یاهو ناوت هیچا عن كلما ارد اییهب

۰ 
 | ی 5

۱ 

 5 ورا سابق سی واس نمرنعو هنعطاذ اب« زنع لا رد هنسابنعم یمن قاردرقو
 ۱ منو بت وان دولت دتاو جزو هرعنح (هرغعلا) یدیاندازعشو ندمیلهاج |
 E22 ی اردک کره ید قلب و ند کمی هراوطنعو رعرکی دا هکر لی كع ر وک )|

 || هتف و یك داضو نم كن سینا رگ دن ار یدیار | نشت ر هەوا
 RE RET FE رتشدغ افلا لاسق روغتسانعهتخلاعو ةن فا |

 ]| تی نفسا ئدناواناسب درو دلی رتا نالوا ها قو بیدار رفع |

۷ Ak 
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 توس سس سست

 (ةسانھمئ ډجرونیډ ؛هعالغوا» اس دوفعب بر ربا میام ندز ر وا جین رهو نالوا وادار ا

E 54بی نی دین کز  ROE:هینس کو : و نارق ا  EES 

 ۱ 8 یو ره e ۳ ۳ 5 زوم جن هیت ۰

lm 1بلا میواوهپنسک رع و نوچ غی دلوا فراف بص فضل روتاوآ ءتواوهدبصن  || 
 ردفینج هلتهج نا وااو ومص نمو نک انس یس وو چوت لوا یهو رع ارزلوا موسسدنس هو رع |

 ںونلوا هی سخا هل ہبق ملکنآ کو ولوا ماکو /راپندلا چر سا رم اعردیعم نایت دلرعایش مان قد شور گو
 ی ینکرهدننزوررز ی )وند کانال ص راج و ر واچ مکن هلو هل وا یوا ت كررت |
 | دنور یعادونلواهدارا راع کن وندر هلوا لود عید تاج تف صار زر دلو دعم نور امید چ هاو کیا |

 كن نار چال ہی دانا و و زو ننه یدک ت تیم نارعو بت زو اک ریو ات ۱3
 شق راننصهززوا.لدكیچوکهدزاغوب (تیارعو]:دولوادارمردب نیو رکا لا اجنور# ی

 لیمو یمض كنیج نازم )و ورا هدب ملن لیچطلا ماع هل هل لا رام (نارضال)روندهنکچ ترا یکی
 || یافلخبا شریف لجن اکران یاب یر نوو ایوب دصلانک وب

 دد یمن سام ها یایو هجوتفیواوو فوكس ك هویج كني (هو دور دار زما عن نوم
 اربز ناتان ء دعوی یک زوطفنو هپونیسر دل هدنمک -دجاو ظما رم ظفل یکیاوب رد راش |

 هجن ہیک بم نیب دانا اونم سابق :هزکیرک, او او یک قان رد هی هناوصا .هلسغلواییمجایرارخآ اراب 9

 لوقت دپ شب هینککلنسلفم هدننزو هرچونپ ې رپ چ وبا ئت! ی ديد روند نوه ور ګو ناپ و گهدنمچو |
 عوج ایا رع وبا نخا لاقب دی هبنکیدكفلج او سالفالا ةنکوهو

 تكنچ ەتېلاەدارول .هینابا لولخو للو هی هاسفو موف 5 ینق ضلوا مدقموشتبابیغب هک یدیایم هی و و
 ربددآ نصر دس راف ضرا هدننزوا همان هراسعنبا نصج, ییاریب یا رو ط هنتفوالب ره ۱

reراشعلوا  هتطخت نکا يدينباوز یوغالا بط قوب و دین جشردوجتا مضوتب تا . 
e ةولص دت زو ارتشی( بسکلا) رونلواق الطا ما هنکین | ردنس دک کب الن ص یشید ٤ 

 هحدا ادیان و تبان تند وما بولوا :یوقیمافتعاو ناما نوت دیدی ابو و یواش کا

 اسد هان بیل يارا عوه لاب دید همدم( بیط اپ یاس ندید هر اب ےک دیکر ھو
 ناطلسو مزالم هتعامچ امن یولوا ومالا عین فکر ر روند م هيشکلوشو rs می ۱

 تمهو ماذقا هنس هاب رهن لهجا هجو كسا او بو هدیژروم م ا ۱

as س 

 ضالا عت ئارام عوه لاق ر زدذ ذوب ام ند مرا چ نالوا ینجما ټو یکن ابا نع واور وک با تراش وار
 روتیدهمجآ تالوا یا نکو راقو میت رو تو مالک ب واوا نیفنلا ملحو ناطل يال دلا ما ب 1

e۱ ۰ داب [ نالواردیاداشزاو عج هرزوا یوغطصم ¿ تنسو یوم بدا یا او موقو لاپ دو دالوا  
 لخلاف . زدند هیعرمثش تاقبالطارانوبر ورود همدآنالوا ویو اف هرزوآ یکن ی فورعب سا ةافول!یلاو

 الا بطلا یار اعل جرو رمان تبا اان اعلا یوا یار اسعلجرو مایصلاو ال لاک تاک ادارا ی
 ران لچرؤر ناطلاسلا ىلع بدلا تعامل مزدا نيالا عيا ىا داع لجرو خاور بیطلای 0 لچیو

 | ومع هلا لص هللا لوپن بدا لع, مب سوکاو هنیب لها عن ناک ازا را ع لجرو هال ق ږوقو ملح یا |
 | ردیدآهداپرب هالنس هککوا مور هلب دیدن كچمو یه كنیع (هبروع).توع نابلا یاو ر الاب عاقل ا یار الجرو |
 یدیازوئلوا دمور ناوطانا هدفلس ردموبیم اوپک يروکناهدیلوطانالاح اساس ۱

 تراس ا) ندیفبا فو ذرهافموردیدآ تي وصرهد م هل هاجبهدننزو هبابچ هر اپا ) اعلا ردیترعم ٠ هبروج ارهاب

 وصرب هدنس هکلوادجنتنزو هرم در ندید هملقز بد دملقز هدف لب موم نیر آ) رد هیرقر هدیه ۱

 بالج ملت قرع تان نالویتاقیم چاہ چد جن نماع یان اعسپ) رد هلحزمددا دغب هدننزو هبرفز (هرمهلا) شیدا |
 نیر رک, لبرماع نهلادیعٍا بز ړدلکدزناچ مدر ٣نا ن اټیرپ ندهدیضوم مان هے نالوا هد نوب ھم رکم هکم ما

 ریجفا را وینت (نا نا )ور ریتم نیس جامد هب هعباد ۱

ET 0 17۳۳۳ e te 1g seet RENE eee 1 e oc u hema نھ ھه 7 mama = 
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 | نفخ نپنآو نصب نون راه دویب هلی مق هدحب بعشو.سأربکی دبنو EE رار داوس
 هن ابر یک لددآ نالوا ھی قو موق "هدرکرم هکووتشدهیدعقر نیو حصر "ره لتون ترا ناب زا عو رونلوا

 تی هرالعو ولو مدنا راع ءاززو مخ هسع هک اب وکروناوا حبق نف وا تاب ر تم الع ھنر اناناس وچ وضاع
 . || لامعا دلم وتت قلطخ مب راولی لاو دود و واز ل رع لصالاین رد هنسانعمےلسق و
 | كلا تدابع هنهاکر د نلا عت ق ج یک: ول صو موصومراکو هدننزورجخ رعو نساهر ذهبا لعموپ یو رابع یدنلوا ۱
 ial .ماصولضو هدیعاذا هراسعوازگ هرز لعاب افر دکل ا قید نان هک yin هننسناسنفم | |

 | یضن افیدنک مدار, اوم ابا یا لاعت لا ورع لامر ںد هنمنسانجمل ملی مانتو رم هدنیزو |
 یاسعتهلوقح راشلا لاق ادودح اردق اهل دقاذاهسیفن نالف رع ل اد تا دن نیس نحو لر دود |

 اع لوقت رد مننا بنجم كلی ناداآ حن ربو ر یهجو یلعرسف باک آلا هر منصقلو رم نم رمعیامو ۱
 تولا رع لای ند هتسانتنعم یا نانو لز وکی جلو لزغك نس هل وقم شاق وږو الهآ هلعجیا کیم |
 هلت ایج كنك لو ادو اتننیدنیک هیسکرب یلامرب مدازب هدننزو ی شپ (یرملآ لغو هجن داجااذا |
 ادعب ر دکن جیب ملو وپ بدوا قد مر الی رد کر وند هک تطحاو كيلةو ضیوفن |
 یرع لاین دو هرگوا يرج ة مکس هلانلعچ یا یرمعلارادلاهترعا لوقت یک ك لبا ك دغ ود وغ |
 ۳ رفت تم هی دی ندهیلمهاجتالماعمیق رو یر کود ے رانش یازخالا الادولخبالو ۱
 راوا اب وانما بل يلعاو اد لمنال جاا ىف نولعب اوناکانکو یا تداعتیاماذاف ياهنلا لافو |
 :وهاظب لنه منن و فلت o یا زا ی و :دعبنمننرولوهفهناب> ین |
 راناوارکدهمدارب RE تلدرمه(ناعالا) تیدح الو اتو می راما امل نم مینو اکیلتاهلعت و |
 وفن ید هنسا نهج كلبا: داب ی زر و یرگتو هر هلدتلعچ ئا هان هترعا لوسقت رد هنس اپت كمر و هلپېجو یر |

 : ,عالامیر تست قطری مداوم یر والغآ هج اذا كلم ارعا

 نوکر دار وڈ معاهد جوازا ضرال ارعا لاقب زدونسانعم قلوب نادابآو روم*یرب ريو هرب ||
 ۰ كلبا تناعاهدنضوصخ ونک هر یا کج ذمدآزب هو هانغل اذا هيلع غلات

 :۲ ۳ gD كابا درک دن درو یمارفاو (لهآ هنسنهحوگنمیشکو هراء ادا
 و و درک( تیر ی هل !اهلها امامی ادا رها ىلع نالفرعالاعن

 : هدزوا رانا رجشا یر لوق یو هم دق یار چلا یر لاق !منمو زرد هنیف شلاق
 ۱ قم اعم كل هما لوقت دهن اینم كل دابآو روم هدننزو پاک رام )رنلواقالطا
 ددیدآ كب وصو«دل مایه هند اچو روند هش 2 یفج هلو دنآو روم ٣ تناکم رب دنکهراعوالهآهلعجانا
 :هلعج ادا هیف الف ریعتسا لاقب ردهتیانعم قلبت دبا :نادانآرو ا ااو ری رب امسال |

 ۱ وچ چارو. مرا نکا نذایا Li اف کرمتساوضرالا نم کاشت اوه یاس: هل |وقمنم و

 همان (هرابعل از ندیدیماس| رم*او_رونید هزم نالوا ناوارف نچ راجو ییوض هدننزو نکس وعلا ابهراع
 دیت وسک سابه دنن + سم( هرلا):ردندیماسا هراگو رونید هجا نالی ریو نزوچما كلبا تن راع یر ارب هدننزو
 یر EEE RRO راسو حبسو وجا هلکنآهکرونید دنس هلوقم قانو لوشو زونلد

i ry ae iو سوت نا م تان لہ چ 9 ا  

 5 لقب دهن E E دوکه ها هد اجا( rT et FO at نیت

 سا هلبس هی لعاف جما (سنک)!) هرازاذا هربعا لاق ردهنس انعم كلبا تیرابزو هزعلا ذس ًارفسالاذا
 دزو باج (لرات 1 ولولو هان كنهآو دمت راسم ۶| سپودنسانعم < دیطاف و

 «رهوج (ةرموملا) 3 وان 7 مش < جوب وخ لوشو رد هانعم ماني

 تاب رجال دیابت و SY وین هد ی ںولڑإ رفطم

 ناتربیمعللور هایی رنصن ناب او هلی ادشم جم 9 تبع (نانرملاو) هل هر برف (نارییلا

 | کر دراو ی رهن یا لربآو رولوا هدنکوکت ناسا هکر ونپد کک ج وکه ناد کیا لو لیس بن رفضم ینجوپ
TT aaa | 

 هدزاغ ول



 ع د

 | اتو تاج ءاملعرکآ نکی ہند وہ هنا نعم تلمو نیدره الن مالکی را ناتنلوادارا ہدنضزعم مق وبشا |
 || كد مراد اک اہخ نالوا فرشاو چاد مةن عو کیتی هک انش ل وق كرل نورا رذپاهدازآ یتساستعه|

rهنفضوم یداضم وصول ناسا لعفنالو لو تم یرابسهظا زد هاب هکر ابدا ذکت لغام هارب رعو روا  

 | هدنسبکیاو رد هلبتصن یدو: رار داذکت لعفام هللا لر ثالذکودکمد مزد ازابناقبو رج نوچکس ندلاعت-یاهخ

 نویس هجا نو زو زن نایاب راستا ارم ال فا ازد خر کت رز ۱

  roنبرد افق یمنی |
  IR SSچو لانچ ن واب او

pan a> n eae mem سا و و |۳۳ 

 انبار و ورم هر ناامنی تو دن ی هاو ات

 رذشم اق ةرزوا لعفلصا بونلوا فذع و هداب رک ی دیا ارپ تت هما یر ع ناص اار زرده نس ھل چپ امسا نا لوا مشتق

 | بز نوبیا بطافتو بوریو نبع دبطادخ رک ابوکی دیا له نا رع سا توبه وصنسب جهل ی
 | کیا ی وب نوه عح افن و رع لوا نو سابا ناسح) لن وطزغاکس یلاغ حت حب یلضامیژ یاعدتسا اقم ور ندلازل

 | تام نۇخاي عتق ا نحا نهر هسا هنا اقا دو هک یتدیا هتل لاد وخ اب رولو لند لب وخخات

 ۱ شهلا دنعر دش ماه ب وضنم نیکی بصذرداصم هوا قاسم رد مش هم اودو ات تلاحتم یا دخ هکر ۰

 | کوک شیت
 ۱ HA WEEE هنرلنا نوسر وز عاکس اجت مدا نالوا دندی کلاچ
 | ۍتیدلوب تراغهلخور لس هرزواا حی یم خلو رعاریز اهن بنا دا و یار
 نیا هل ناخن ندا از۴ تولوا قرف ادوات و عادت
 ا شيد نعل هللا عطا | وف یب وند هرن نالوا دات دارا دست ناتا نی رق رک اعر

 ۱ | لعاب قوس هدنوپرونوا ترم ین شید کد وی هلا هدر
eیر لول .هدسوماقهوونبد هناتالوالیطتسمو لث اف هدنفل را كشید یار ھو وروتهاطااغ الف  

 رشت دو ر او اى سۇ نن حر
 تیبام لع كفل وم هکیدلاق نینسنیب لیظتس لک ل بقو زع دخماولا اتت مھراخم نوب ن

 | تا نالوا درانه ا هر نالوا د دراجته ةلراشود کود قانسالا نزا ناب نا
 یک زهدازپ داو دعم اکرام ع نیش نوب لیزلع کتک دنا یانج و واوا ان رکان

 دنوک ؤا یاد هضالخ رولوا توزواكي تلاویحو نانسنا نصب ںولواا نک بو زوا
 یزبوژدب راکدپدنا ینیدکهولواهدنتلآو ٥ هوا راشد! یو رول دز ت
 تموم هدنناونع« نیت ن هات هد هه ب بس هکر ی مس و 2

 1 تدحو ات هکرولوا راج یلوخد فسا بر نیل هد نیو 1

 ]| | هلبچج لر هیون نیزحب اچآ كارخ دیجو طبل یک ذی رکورد هر ید

 طناب دز نم بنت دیار جوهر
 ارور غر عو لی و لخرلارع لاعب نوتلوارتعت یول ار مرک ر ذهننانععقلاق اش واق نامز قوه :زو راما زال او|
 هناذآربوءاقبا آلا هرج لاقن و هنناتعمابا رءوالر وط یاماها الو با زابابلا نم و ۱
 زد هنبضانعم كلمااظعاو/شتخ هلعملعت هاب ادم تددآ لوا دوخ اب نسب دنک غد هلیجوا یر ع نإ هنساوپ
 سلبا تمزالم هنس هاو هن لا مار هلم تائیع هرومعو هرا خو هلرمعواهرمعول هتل هب ةع 3وقت |
 و Pip AGES هرا تتعو همانا ڈرو ةو ةا شرو همت ل جزا هع ارد تن شمع[
 | داصا راو نیما او والا املا م واد قرن 2 ۇچۇ ین لای لاف ندا سم قول |
 | هتکجوک ند ذلبق هراس جو یک هوسللقو هیضترودتیم دلش TE PEREN 2 افا

 ۱ | ندب مظح ئ ل وق لها رده رکتلنیع هح وا لقاح

 | ی وتان اکرن ردنعا بج. قلق وچ نالوا رحل وک و ناد ید کیو
 ن
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 | دنلب هدننزو ءارج (ءارقعلا )ردیدآ جش رب هلي كن هزه (ناشعالا ):لاطاذا تانتلارقعت لابشرد هنسانع»
 | یزآهکز ونید هب هود كکرا لوش هدئنزو رج رقعالازردیداوصرب هدننزو یرکس (یرقعزوونید هغاموق نالوا

 لق «رقعنوناخهلپرسکكنزمه(رافعالآ) هبابنا تعضباذارفعا لج لاقل وا شغاف وا بولی رتق یراشید
 ردفنسانعم كدر دیهمعط قعر هرقع همدآرب و ةرقعا هلعج یایلاعت هلا اه رفع لاقب رد هنسانعمكلبا لیلع نجر عب
 لپ رقهثندالب هرهع هدنزعلا ةر نج هلیعص كنیعو كهچ نيغ( راقعلا تغ) ةعظ ىا ةرمعة عطا1 ذاان الف رمعا لاقي

 || هلوارونلوا هاوکتساندنئولت هلغلواردبا لکا د ك هکر وتیدهیهت اد لوش هلبس هنر فصمو ها داص رص یقعل ار دع ض ومر
 تیاف هک وتی دهب وذ ل وشو روند هپ رقعورون,دهتروع هطبلسو یراشح و روند هي هیها دو تفهدننزو لببجتز يفتنعل
 هجرح ةر فغعلا )لا غلاب هنس هجرد قمقوط بوک نی رازو ما یسافق ن دنکلکو هک بوش هلوا ممظع یس هثج بونازومس
 نادنآهدننزو جرح دنا فقعتلراهنسانعكلبا لاله بولاچ هر تفآو هیها د یدآر هدننرو لاکتعسارافنتعالاوجدننزو
 روکعل او )هدننزو کم (نکعلا) هتکلهاف هتعرص یار فتح هترفنقعاو هيلع ترفتعو یهاو دل هترغقعلاقب ردعواطم
 فرصصناو رکا ذا افلا بایلا نماروکعوارکعیشلا لیعرکع ل اقیرد هنس انعم كلنا مو عو هلج هنود هنو د هدننزودوعق
 | روش دهمدآ ن دنا مو عه و هلج هرزو ادعا هنو د هنود هدننزور اطع(راکعلا )لجو رکا ذا عراب رک منن رف نم رف ل اھو
 | راكنعالا نوراكملا عنا لب لاقف نورا رفلا نحت هللا لوسرابانلق تيدا هنموحراشلا لاق ف اطعرا ركى اراكعوهلاقب
 | هشربیرب رکسضو اوطاتخا اذا برطا ی اورکتعا اقب رد هنسانعم نعش راق هنب رب یرب رکسعەدکنجهدننزو لاعتفا
 لعد إف ضعت یلعهضعب مجراذارکسعلا ارکتضالاقن رد هنسانعم قلو ا ن کمان یمل اص هلرالنا طالتخاو عوجر
 | ضعبق هب طاتخا یا سللاو هداوس ذتشااذا لیللارکتعا لاغب ر د ةنسانعم قوا دنشم كي ىلظ كن هجکو ءدع

 | ترکتعا لاقب رده سانعم كمروتکز وت لب و دت شا اذارطلارکتعا لاقب رد هنسانعم قمل ون ترف و و تزکر ومغیو
 ۱ تنئو ماداذا تایشلارکتعا لا لقبر د هنت اسنعه قمل وارا مقرب قلناوج ورابغلاب تأسجاذا مرا
 | هداوش شا اذالبلارکعا لاغب رد هنسا نعم قعطب كب وشي رکه نب ربی رب یلظ كب هک ی دوب هل رمسک هره
 | قاق ەص و ووطروط هبهتسن رب وارکع الع ج اذا ىشلا رکعا لاقبرد هنسانعم قاعق یل وط روطیبهنسن ربو سلاو
 | مع هیفراضاذا مانسلارکعالاغبردهنسانفمقلوا ولغاب یکروا ك هودو کعلاهیفل جا ذاهرکما لاق ردهنسانعم
 | اورج اشناذا شارك اعت لار دهنسانعم كعشرکه نب ر یر یک هکبش رکسع هدکنج هدننزولعافت ,رکاصعتنا ]
 | هجقراوزوپندیللا دوخ اب شا لوق یلعروضیدهنسب روسهود نالوا هدابز ندزویشب لنت (رکعلا ) ذموصحنا یف
 | رکعو رونیدهنسوطروط كز هنسنرهو رونی دهنساب كمفو ردیدآ ل جررب رکعو ردزتاج هد هلنوکس كن اکروئید هرهود
 | راسصاذا منارا بابا نمارکع ذیبناو ءالارکع لاسفب هنسانع»قلوا یلدصوب و یلوطروطهنسنربرولوا ردصم

 | لایرد هتسنعم قموفوطروطه هتسنرب و قلق ل هصوب و لوطروط یه هنسنرب هدننزو لیفت ریکعتلآارکع
 کا روند هتش نل هصوب و لوطروط هدضنزو فک رکعنا :رکعلا هبفلعجو ارکع هلعجاذا *یشلارکع
 هملنکنیع مکه[ )ردزکع یسنج عججرونید هنکوکناننل هد زغآو رونبد هکولب رندنسیروسهود هللاتف
 کا8 رؤ تد هدونیبوق كي هدننزو لجرفس (رکرکعلآ) لصالایا رکعنا مارک اقب رد هنسانعم دان و لصا

 ندعوا ددا نصحر هذنچ هدنش زو عتق (رکعت) ردندلاجر ءامعا هدنن زوربنم (یکعموز هدشزوریب زبکعلاو|
 | ماتسلازکع لاسی رد هنسانعم قلوا ولغاب یکروا كن هود هدننزو هجرحد (ةرکعلا)ردیدآ لبجرب ندننابج
 زتضشفابنوغ و قیاصتیمادناو هی هدننزوهذذنق (ةریکعلا)ودیدآن طبربهدننزو دا دش راکع .يهشهیفراصاذا

 | هدقارعداوس هلبارمصقو دمو فك ابو یعضكنیع (ماربکع ) اسهفلخ یف :بفاجیا ةريکعیهلاقی رونید هتروع
 ردیوما یردب كد هلادع هدننزو رفعج ربکع+ رونبد"یریکعو هلاواورونید یوارپکع هدنبسن رد هبصقر

 حش وهرب غب دباب لمزا جیوکب ورتوکب ولآهدنوژاب و هدنرفذلپ وا یسب ر لاب هکر د هنساږهدسننزو ج رب ز (ںیکحنا)
 وراد هدیشراف هکر ر دیا ناب هلهوم لاب جو زم هلبا لسع ی زج زوللوب هدنئاوق یسب رآلابریاضعب یی هنسذوب ردبا
 هدرابد ضع و لول هر هدیکرو مومرهدیسراف هک ردباربنضت لا اوکل سو هدنادرتمزنک او رونلواربیعتلاود 4 دیکرت

 هلنبتضو یمضو عف کنيع(زمهلا | زونید هب راککر ا كنناشوط هطآ هلیعتف كنیع(ریاکسعلا) راربد یوم ریکآ
 هروکهنناب هدّیاصب كفل و كنابجیا كلرع هللا لاطا لوقت رد راا یعجج ردهنسانعم یهدنزو تاسیحكالب زید

 .یا راس رذیمسا کات میترا هل ت ا بحل كد هکر دذوخ ام ندنا رعردنیلبافمبارخ کر د هرابع لنصا كاهداموب
 هاسلکو هعیب و د هسا ییا ربع ق هنأ لوقت رونبد هد هلی لنیع (رمهلا) ردبعشنم ندنآهلتسنانپیخد

 سس تیم

 هریسانمو
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 ءلراوطهدننزو لر اعتفا (رانفتعالا] سا روفعم قا ةهربقعاضلافوول وا فاطزو ا هنجاغاام رخ شمل یک اإ
 یو دیکروا ند ر ینیدلو ی عسق شو قو ردا ذا ج یسلاو لخ زا نمره ظلارفتعا لاق ردهنسانعمقلوارضابیترص ||
 ریظل !ترقتعالوقن ردیبکش موقیلا بوبلریکس هدنربک | وک دلمتسهننانع»قم ردروطهرزوا یلاخ بوی ردن لاق |
 رقعنا لاشردهنسانهقلوا وادجو رغ یس هقرآ دلراوطیخد وټه دننزو لاعفنا (راقعنالا) اهرجزا یا
 هد نازو هزمه(هرفعلاو) ه ددين زو نسحم(رقعلاو) ه دتنازو زبنم (رقعلا و)(رافعلا) هریداذآ ةا لار مط

 راقعم جرمس لاقیهلواردیازغاب یترنص كن ادنکرونید ەرە ەرا ل ۆش زوقاعلاو, هدننزو درمص(رقعلاو) رک فا ||
 رععمو هدننزو دزمص زفع و هدنن زو هزم هرقعو رپظلا رقع/قاو ريغ ىاروقاجو رفعو ةرفعو رقعمو رقعمو
 نفعو رفع و ةرفع لج)لافب هل وار دبا رغابیت رص هلغلوا راو کپ هتيرزو ٥| و دکر وند همدآ ل وش هدننزو ریتم
 رکی ا رقعم لج لاستب روتیدهمدآ ق وچ یک الماو راقع هدننزو نح رقعمو اهل هباعت| نم لبالارق ناکا
 روقع بلک اسفبردیا رفع بوب دواق کید ووکر ه هکر واوفصوهروفاج جنر دزو دو بص 2

1 

 ةاداج هدننزوهرمه هرفعو هنالوا حوریذزوفع هدندنجراضعب هلرعصكنبعرولک قع ی جبر وقع رف ودهف اذکو
 نایلنواهکر وشدةغلنو لو هدننزو نام (راتعلاو) هدننزو بام (راقعلا ) یکجاغا ولنکتولاح رد صوص

 روئید هیاوًأمو ل زه ةدننزو باخت ناقعو شام ارقعب ناکاذا ر اقعو راقع الکل اغ لوا ر دیا اله یب یشاوم

 صوصختهنتعاج هبضونب وردیدآ قلم وق ږهدنبرقءانهدو رونید هکسلمیسهلوقم ناتسیوغاب و الو كلتفچ و
 ردیدآ عض وغرب هدنزابد رشق ونب وردیدآ هعلقرپ هدنع و ردیدآ ك ضرا بهدند روبیم هلیق هلهابو ردیجا كضرارپ

 هکر ونيدەتعاتغوا رخ اقل ۇش و وژنلوارمعت تلا ثاناهکر وئند هنيا تشاۋاو زود ەغلامر خوا رونى هر هي ویره رق
 پاو دبا افشا هدن لحگظوفحرب هد هراس ماتا تونل و الانعتساو شزف هد هصوصخ ماتا یکی ران وکدیع نامه

 ]| ک هدننزویرچ (یرقعلا) هشام شیبل رون 5 هیهنسن شع روقو  ردبا مونجن«ییعهدنوب اضعبو راردیا طاح
 اهموفزرفعت ذوخاب اهةلحو هللا اهرفع ررید جدا تلح و ارقع هلن وتو ر دعقاو هدنمالک قلحیرقعوتشا
 ضفاحاهنا لیقال ةبفص یدح هنموآ .ددروطسمهلمجو وپ هدا هکر یدحراش ردهنسانعماهموشد مهقلقو |
 هرزوا برع تداع نکل رداعد ذب ی رهاظ تان وب اه دیسخینرتعب اهبانصاو هللااه رقع یاقلح یرمع لاستف
 هکیدیدهپوببسو رد ردصم هکر دل قااقلح ارقع نی وشتالوا باوص هکیدتبادیبعوبا ردلکد دوصقمیسانعم
 زد هدنربدقت لحو ی رقع ییه هلفلوا ی زاتفض تنهموشم آر مرانوب هک دید یز مش زو ردندنابابعروایقسران ول
 رد عح یرللوا رد صد یکی رکشویوعدو ردکعد ردنا لاضیتساو قلحو رفع یموق ةلیببس یل نسروغوا

 هکر ون هشوقل وشهدننزو فک( رقعلا) ضنا یا ی رقع هاما لاقب نونید هنوناخ ضا > یر قعو یهتنا |
 بالصا دق راض اذا رقع اطلاقنهل وا ناما چه دن رب دز فاول کو د هلکلیاتیاصا تفآر هنکلب لنیذانَ

 زرا هدنتزو بارغ (راقعلا) زود هیدن انالوا زما وص قید هلو فیوضت لایه هرقعوتبذبف ةفآ هنر یف
 نوصکیدلیا مع ندکعروبیب راش دوخاب نوتصیدلوا مزالم هیوکرونید همدا و رو رونید هنبرتو هدیزک
 رقهتسا لاق رد هنسانعم كم روآ هزوصب رطقو دیذرتیعق رولاج (راقعتسالا )ردیدآ و یزمق عونربراقعو

 هعیضیکراقعرونبد هب ههرزمو هکلتفج قدوم دننز و یو ط (یرفعل)ءاوعل! ین بی :رطنلاب هنوصعفراذ| بل
 هززوا ناش: كجراشر ونیدهنکو کل وق ىلع نابن نالوا رونلوایو ات هل سو دنکدننزو دادش(نآفعلا) هننسانعم

 عطا مرکی اریقاقعلادبج دیدح لا هدو رولکربقاقعیعج نوه ؟«دلب ارتعیض رم زونیدهکو کن الوا نده ودآ
 ةمدآزب نیت (یقهلا |رونید هرصشیتدوبهدننزو تیکس (رتعلا)ردیعما كبار و رونلوا قال طاهره ر ا قعو
 لوق ی قلاقهطیوابویلوا زداقهکسکو رتکوراپآه وطخ زر ندلحم یدل وا هلغل وا ضراعف وخر یاهک ان
 هل رعتف رح (ماراقعلاو] لفك نبع (ءارافع) عبارلا بابلا نما قع لجز ارقع لاق ردهنسانعمقلوا شوهدم
 زدیدآ هدلبرهدرح لج اسهدنس هکس و وجه دننزورببز رقع) ردیدآ عضوم رر (قاوعلاو) هلی ك نبع (ںوقغلاو)
 رذیدآ قلامرخرپ صوصخ هرماعونب هدفا تالذکز دیدآ ق لامرخرب ص وصخ هنتعاج لهذونب هدا و
 "یرفعلا رفعج ند جا ىش كن هجا e مجد باکب خاص ردي مسا یداورهدنک هدننزو دعقم((رقعم
 ۍالشا هدننز و نا (نارع و)» دننزو دا اش (ر اقع) رد رغاشزب «دننزو ثادحم (یرابلا رفعم) ردندا روا
 | ینا یس هد وک لزاوطو ماداذآ ثیغلارقعت ل اسب ردهنسانعمقلوا یاد روم هدننزو لعفت /یقعتلا), ردندلاج ر

 | قمازوا تابن وام اتم عضوم لک نک اذا ةقانلا حس رعت لاقت رد هنسانعم ق چلن وغ وطبونلتيصهدنب ولرب
 س
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 هوره نجس

 رس سس سس سس سس تست

 ۱ | ندبنآرقع هیلوا قر یردف ةکم هبوراتا مدقر هلغلوا شوهدم دوخاب هلبئس فوخر نالوا ضراع ةت هکروب 1 ۱
 ۱ دهم لنرع رقجلا) شهدواوخ ات وام دعت نا نده 4 .عورا هتعدقراضا دا ارتعنالفزاص ق لاقى دذ وخ ام

 س هغزا راوطو ر روتوک هدنیاروقحتوا نوا قمالوا لاج برع ناوسن هکر ونبد هت وب لوس دن ژو هرمه
 | قوج هنیدزوا كنود هکر ونیدندآ لوشو ره ظا ارفهبقاوربغ یاةرقعجرسسلاقب روند هنالانو هه لکن دیار خام
 | رک یساک یک جاغاولنکبت رونید هناداسجن ابالواحزاخ هرعغ هدندنعراضعب و هلو اردب ارعاب ہلکا تاعنا بوراو

 | رقع لاقب ردلمهتسم هنسانع«قلوازمریو هت رر هارب كنرع( رقعلا) روند هنوتاخ نالواتلع هدنجبرو

 | DES E E نلد كن ر وصم حرف رقعو ةا رفرفضو ةبقاع جنب ملاذا سما ملا باللا نمارق رفع رهالا

 ۰ و لیعأرهاطعتافرقع)ارشالا نبا لاق رل ره اکهامالا نمتبصتخللوهو هراز ساشا
 هنره كن هحوكتهرقعو بلو اهلااعراصم ارقعارفعلل هاطعتام یفسف اهضتفا اذاناتهرقعب رکلا عیطاو ن
 هک روند هنسو رک ضوحرق رقعو ردٍریاج دهلي كنيعەدنوب رولواهدرار مش هکر وئدفب هلو هنسانعم قا دصروتید

 2۳ و یوتید هرب یی و روط تن هاو نیاسوخ لوق لع زط هماروآ ءدقدزاو مداوبص هو
 رادلارقعو لنت رد هرانعفو ید راننلارفع رد رب نالوا عج یربز وق هارو د هنهاگتیمضجلو بظ

 ,ردتف) هدف هدنوب نوسلوا هلو رهش رکو یارس رک د اره نداد رونلوا قالطا هزاد ط سوو لصا
 | انا ذوب ماشلا نوکی يغ نافلا تفو یا هب رانا هناکهلصا یا منم مالسالارادرفع تیدحترتسف هیوحراشلا اف
 ۱ نسحاوهتسجرب كي هدبصق تاسناو رود هنس ةدب زکر احوروشذ هب هبعطرقعو اھ مالسالا لهاو اهم

 ۱ کیان یف دلو بروز ت ا نتعاوقو هديضفلاا EY رب 0 )هر نالوا

| 
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 | روید هنر نالوا هداتک تتهنسن یکیارقعو :هلکااذاالکلاراازقع لاقی رد هتسانعمقمالتواراج راوطو ||

 | o PET O AA هظزوم لوش ماا ةا
 | نكر دوغوط هعفدرب هد هنس کندی هطروع سو رخ دوخاب روندهب هطروع ید روغوط ۰ هرکص لا دوخاب |

 مین نقف(رقعلا)رونید ةمدا زیبا نایلوایزذودلو رفعلا هصب و رولوا ینالوطو كحوس ندنتس هطروع

 لاق e و مپ هحسرخ اذا تالا تابا نم ارقع هزمع لاش زد هتسانعم قلمرا
 apes رخو فيسلاباهاوق دصحااذا ةقانلازقع لاقيو راک هماوق عطقاذالبالاوسرفلارقع
 لیبسکر رب هاو هدنشاب یسبنیارزرروق بولاق ندامت یکن اویح هد دلتسکی شابک د هنا |

 | هبعقو در جت لاتیرد هنسسانعمقمرواراکشو تسنیفاهشأر عطقاذ|لفلارفج لا, زووا ا

 - | تیاو لیلا لاق زان لاق روتر ها ر| كنیراقایآ لننتبسپت ماعط ییقابآنصوصخ هرابرعو نکات زاچاب

 بم ندقا ایا یدعر نکا باغ ندرظن يمزجن هجرکب تزلج هبناجرب هلغلوا ادب هدنف ذرطر كىاوھذۇخاي ۱

 دویدن آق لطمو روت دین عفترمودناب و ِ
 ۱ اا ولوو لاوپا رده رق رب هدنس" هاتو وكسور ۱

 :زدییآ هعلقرب هدنشآبطفلصومو .ردبدآ عضومرپ هدند) الب و ردیعما كضرازب هدندالبسق هلبقو |

 ایهلبا ری ات لر همان کس ودی رب رهنوجاز اهن ينرلت راپه دنا كل رنکس زاوط |[
 یزفع چبر دلوي ی یعمللیعفروئید هراس و هراکشنانلو |حرچو رع هدنزو هنیفسافریقعلا) اهلرقعا امت ایربل[
 لروتفمو رونیدتیزاوا ل راهسکندبا تئارقوندبااکبو رونیدنس هزاوآنغمو دنناوشونکپ یحرجو شرخزولک |

 ۱ تونید هش ورود هباوامو لز ت رفعو یقعا نام لاقف » یدغتب نو ها لایق جلع هدب عضو ايعا

 | دوخاب هبا ر ا مسو روند هک ځوک ن الا مد ېتمو هبارخلوق لع ند زا اچ هد هلیمط ك نيغ هدنوب هنسانعمزصق
 | ا پوه روپ فار طاو نیر لوک ودیا تئن ندنتهس ك نوکه کروتتدا هیاهم هایسلوش

AK ازلیجد وردپدآ عض ومر هدث یب رقدفوکر ٤ 

 نبی قرب هدنبد نب رج لبجورردندارواول ۇل نب مر

 : كل ريكس یراوط د وب هدننزو ل عفت (یقعتل) دو یودملا نواضف ند ندنپرظانمو
 هو هل يا هل هیکر دنبال زیک ی راولطه دنتزو هلعا بفم (ترقآبعلا رفع ی غچ لبالار ښھ اش
 ۱ هناشو | ردهنساتعج هفاشمو هرفانم و لنالارقعیف رخنافاذا انالفرقاع لا ردهنیالنعم

 هپسیک کیا هدنزو لمابفت(رفاسمتآ) همزالاذا ئشلازفاع لا بقردهنسانعمقاقتمزالنو ناما بهنسنر و

 یسنهبتوهنسانعم هو جت باج دل شفوالمق یا خو دوو ید نانو ضن نالوا

TT سس 
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 مدننزو هوم (ةرععلاو] هدو فجر ز (دب فعلا ) ینا یدلیاربسضت هلکدردلکد رداق هرحزوبد ءاسهراج هنو ءاح
 هدنساذق كاسنلو راقلاق بو رابق نکیارو هود هری هک لوید هرات نو نوا نالوا «دنتوبب كنمسف سوراخ ۱

 [قیارغجلا ]روند هچلرب نالوا هدنببرذظسو كنان او روند جنب نوا هدنس هنیصان ةئ ان هتادو زونیذم الق نالوا

 ریسک« كنج ىففلا) دود ةر تاته ةأر طلسو هدزانوب هدشنزو هلعذق (نینرفعلاو) البرك ك نبع 8
 لبجو تفو هلته (رفعلار نوئد هتدلو یاو وخ یشمماوق قمر دج دیا یک تونی | 8

 || دوفاعف عقو لاقن رذهنسانعن ت د شو ینه هدننزو روفاک( روفاعلا) هنسانعهرهشرونید هلآ لوق لع ردهنانعم |
 ارد مسا هکر دانسان للعلا علت قالا نار نشود هدننزو باهم (رافعلا) هو بش عدا هرولاعقیارش ۳

 یدنلوانابمینرهتاسبوخرمنکه تنر ردنا ذاا قاسفچزلب ع نانا غنوا كانغ کرام ی خش نوکر نانو
 اک خراش ںولوا ئازا بتا ھازا زمسفط هلبجاغا یش هجو قراقع هنس هچرت هفت رد هرافع نیدرف»

 ضیا لواوامعو حر نانلوارک ندارن هرس هدنتسه ركه بالا ارج مآدنامتانودو نر تیرق
 روند هقن وس نالوا فت رم هح داس تاو ردیدآ عضومر هدننش تتاط هلا: ەك« ژان هعووتیلوق طور شف ۱

 نالبدروق هرزوآ" موق ٥ دشنوکقتزوم فعل ماداالب رخ یا شخ تلک ال وعن زود اک اشتاق

 تكفووص هدننزو ةلنغ (ةَرفعلاو) هدننزو هفرغ (ةرفعلا) روشد هک از سبتناقو هقیوسنسنقتقو روید هه ردنضو
 ا وا عن ند فل ساتچ اه یادش فو هوا یا ةر ةعودرلا ةرفغ ىف موقلا لصترا لاغر وت دەشت اوا

 | دولوا فصو هیولمان زہ: ودبج هدننزو یار (یرافعلا) طالخالا فا سانلا نم رفع تن هک لاقب روت اان
 زذا یردیكتغا چ ری نادنس هلمسق ناذنه و زدیدآ هدلبرپ لصف ایم (رفاعم) هح یا یرایفعلب 1 4

| 

 | كرلنو هترفاعم بارد هرزوا یس همه شات الو فربصنمرغاریزودفزضنمرغ هدنلاح نکل هفرعمو یک هزکتن | ۱

 | قیفراماد تویفکهژیرب نکات نود همدآلوشل هدننزوبحاصم /رفاعلا )ردزت ارض سەھ ليهردب وسنم هر | ۱

 | ین لاک اذارفاعم لجر لاقنوصا كايا لاک نادت اضف لرئ ئ شان ندنتسخت هوا کیک, هلاراشادلوی و ۱
 | ةاجرفس (ةرفرفعلا) روند ةغلاوب ییدلراوب كنکوب قوب هدننزو هنیفس (ةرفعلا) مهلضف نم لایق

 هایلتت زورا نه (نرفعلا)رونید هن السراو تیغ قاهره رفع لز لاغر هکر اکدناو ببخ 7
 | نون هر انغد موف هنر ays هني قیفع لع ناارو یمط كني( تا رافعا) رون ها قوپ

 | كشر هدننسم لاتقا هنیهجو ردیدآ لر هدننزوزین (یفع)الندآ دلبر هدر نان هلتف ترقص ۱

 ردندا نوت شرب هدنازو هراضم هراس (م :رافع) ةدساک ی ناةروفعم ق قوس لافتزونند ازای اشک رونما زەم ۱

 کج ءدشزو لهن رفع زدند لار اسا مدنژو رەت( رفعو] هو ری ز(بفعوا ةدتنزو باس نافع علا
 هانرفعلا) تلاع ئار افعوھ لاق زود ەمدآ ی صالشاامرخ ناز ناک افعلا) افعلا)ردیدآ نزوئارب ر ند ديلا |

 هدننزورفعج لبا هیج یا ]لا روند قابا لوغو یددلوآ کد هکر وشد هالتسرآ شید هلن |
 قیسطاعشو. هدر رغ ظا هو هدو پد ورود هناویخیو راسنا ندا شراذکو قیطاف اد یززاش نوا جرات ۱

 زرفعو .لطانلا نة تار فكان کو و حرصا قیاس ىااررەغوھ لافتروشد هلوضف قاضکیاو قاستلش تاوارفک ۰
 دنيا للاشق هلکنا هدنزایاغشا شعب شیما یاب اوت یزقربلدو خر کا ىنا هکر اند ِ

 روناواريمت قازاق ێا زە روغوطرذمما هبنوکس كفا و نیو یخ نوع فرتمآ 0 ندیم نزف ارنا نب لو |
 قل وارق ناویح راشو ن واخ هرعط كانغ (ةر اهل جو دنئزو راع اغلاق هرفعدفب نلاجنل اب ۱

 هدننزو رقف یعلا) ارقاشتراصاذا لوھ ا ءان يخ ن نفاخ ةزاتطومر ات هرات ترقغلاقیارد اتما
 اراقعوا ارقعو ازةعةقانلاًرةغ لاق رد ةتس اتىم نوار لق هوران و هدننزو تازغ امعلاوا دیر كع سلاو |

 دواکرفع یوتاب نق هکر وترد ناوی حو ها نالوا قروغوط (قام ۱راغتراسذ ابا
 زلوا ییخوچ قمیانایلژا دلو نذلو ندینکلضارودلفضو لاضرمارقعورقاموز رد نور ەد ىزا
 هلا نسوق نالوارلن نان هیسفر الضا رقاعو دلو هلدلوبال ناک اذارشعو ر فام لخت رل اقم زنند هی

 دیش هلقلوا زوم ناویحربفزونوآ قالطا هلموخ نالوایظعو تب ناک اذارقاع لر ولو لا
 هنوناخا نالوا نبوت هدل جو لحن ردیدآ قانوق یر خمر رفاعو مشع ئا رفاع لهر لاق ندتهلوا
 یدنلوارکذ هکروشدآ هجر" تان وا یفخوخب هتدشنزوراما (رقتعلا) اهل لتنال یارقاع را اقا زوتلوقالطا

 هلبذآ لو شو یکی نرو رک رولکی رفع یعج هتنانعم روم روت ةناویخو نااار نخ او
 امن



 و

 لقاك هوا نا قز هبل وا ضاببلا دیدسش دوخا هلو [ضاس» رد نق هنرافندنزا روکو تولوا قللرق هدنرهاط |

 تم بس سس سی هس

 ت زوچو زر ةعتفبازلا ق TEE اانندرخلت هد وز هدخزو لفت ET بارلا ف درفعلاقب |
 | اردا نمرو سنا وج یشحوو رکذیس اکاشرفع ترراصاذاةأرما ترفعن لا د لاس رد هنساتعف قلوا ترفع

 هپ مضاذا هرفتعا لاصب رد هنسانعمقمروا هر ی هنسنرب :هدننز و لاعتفا (ناقتعالا ) نعساذا شحولارفعت لامش

 ۱ | جا ضعالا هرواسناذا هرفتعا لاسش رد هتسنانعمقم هروآتبولنا [هنرزوا هکر یک ت الس راو نضرالا

 | لوقیلع رولوا لرققتمزو هک هلو ضیراهتزج-هنضاین هکر وند هبوهآ لوش ردفصوندرفعنانلوا ر کد ههننزو |

 مس

 سس

 | دلا شنای یو اض هبارقاو هرج هنارسق یذلاوا هرج هضانولعد ام وه و رفعا یبط لا رولوازوپ

 ۳ هوم بنا هنسانعم ءانضس رونلوا قالطا هز هنتسش نالوا قآءارفعو رود ءاردع بو نالا

 ءوت ۸ ءان ضم یاءارفع ضزا لافهلوا شمام وا لاعابالصا هکر ولو! فص و هضرا ضابب ل وشو ردهلب راتعا
 |هدماش ولون صف ور درسا نوت اخو ردیدآهعلقر هدنساص3 .نیطسلفو ردیمسا كضراو ءارفعو

 لل رف قنم مزون کر ونبذ هنتلاح قل وا زقعا وهآ رد مما هدننزو هرج (ةرفعلا) رد هدنبرق یون ردعض وعو
 ]| هدننزو لعافت/رفاعتلا» هلّوایا درملا ةرفعینانأح لوقت ر ونید هنماکنهادتا لغو وص دربلا هرفعو رونلوا بیعت

 | یجتزوفطو نج رکسو یندب كيآره ليم كتبه (ششعلار نیا اذادب لا رفاعت لا ریه اففع خواهند ر

 | هلی رک نیعرولکرافعورافعا یعچبرونبدهمدآدیدشو دن لغو روند همدآرد اهو دلجو تسجو رونید له
 | ردرفعا یدرفم ر وند هرانویق ولکنر زو ر ولوا حج رفعو ردیدآ لاسموق هنر هدند لب سقف هد ذی دابرفعو

 ۱ هرونبذهب وهآ كوش هلبخف ك زە تت ىا نوفعنلا) .هنسانعم هدساکقوسروتیدهرازابوهیوسزاچ نایلواشروشآاو

 ۱ هنیسپ رواوخ و ردزت اچ هد هلبع کنان لونید هیوهآ اقلطم هکر د ماع لوق یبع رولوازوب هک هلواهدنکنرقارمط وت
 ۱ ارج !لیللا نمروفعب یضم دقو ءاح لا یبکسدسو سجنروتیدهژ رب ن دن ابا كن ەھ گ یک نخرونید

 طب ههقو ریخت هکر ید تراش ردیدآ راج ر ندئناود دینعل الضفاهیلع هتوبن هلیلج هلی وطروفعب و هنارجا نم

 - هویدنایآ رذرخآ راج نالو |یراصاخبکرم دار رغ ترضخ یدیهدننولوهو یدیشفاو سد

 یهتاانیلع هلاذجز یدلوا توف هدناو اعلاه ی وفر یتسودنکن دنهودناو نزح هدنماکنهیوفطصم
 فعل وات راک كانی لطسآردهنانفم تنلقی تنیشو تبخ هدکزو هراس ةرافعلا طدننزو رب زردرفعیمما كن

 | د تزو هلعزقتنرقع ول هددشم یاب(یرتملو هدننزو رهط نفعلاو)» دنن و تبریک( تب رفعلاو)هدننزو همزمش
 ۱ تبرفعو هب رفعو رفع لحر لاقب روند هراکهبسو رشوت یلخ هدهجرد تساهن هدننزو هلمبالغ/دنرافع]او)

 | نیرفع اضعبو هدننزو تب رفع هلون نی رفعو تب رفعو رکنم ثببخ یا دی راشعو هب رفعو "یرفعو رفعو
 ۱ ۱ راذکراکو ذف نان هد اصدو روما تولواندناهدهکر وند همدا ۲ لوشەلدىدشن كنارو یرسکكنافو كسع لرد خد

 | نیرفعو تب رفع لجر لاقب رونلوا ربعت روما د الج هی هلوقلوا هلوا ېحاص مادقاو دج یک ناولهپ روتفالبو
 | قرفعو هیراضعو تیرفعو هیرفعو رفعو روند تب رفع هدنننوم ءاهدمم هیفغل ام رمالا ف ذفانیا نیّرفعو
 |[ دسا لات هننئانعم هدنردربشرولوا فصو هنالسرا دیدشو دنتندقیهنتسهلک لخیرفس هک هدننزو ىلعف

 | ءو لاتش و رولو ار بعت نالشرا ناغقلكأ هدنکرت دی دیش دیش یا یقرفعو ةن رافعو تس رفعو ks ؛رفعو رفع

 ۱ رولیدهنغاتنالسرا هلبدندشن كنارو یک افو كنبع (نرفعلا)روشد هنالسرا یشید هءوبل هثن وم ق ةانرشح

 ]رپ هنو اوب ارب یکن یرعلا ثیل رذکید نالسسرادیدنش یرلکدید رفع ثیل راب رغ یبکهشبمو كوب
 هکر دیعسا جوی رب نیترفع ثیلو # نیّرفع ثیا نم عشا ۴ لثلا هنمو رولوا دیدشب ندنرانالسزا ناناب ینالسرا
 | ضّرعتهراب رازی میکنی رو اجر هببش هب رلک ابق لوق یلعرولوا نکاس هدنزرب قاشعوب یعارمطكنرابدراوبد
 | نزف ٹنل هرزوایناس كاظحاح هکر دحراشرژنلواقالطاهمیآ یوقو طب اضو ل ماکو ردا رض هایضروقیود

 ۱ ارطث هتننس تنارم ڭى که وا مولعمو رولوا كاج تناغز هدئدبص تانذردراو یزوکی لاکر دکحروا عور

 ۱ ابی رکبو رداکعد یاب ۋاق كجا نیل اعلەمالغنالو|ەدنشائ نواالثم ردشهلوا قالطا مس اررب

 شطباهدنشا قرفو راربد نیعاسلا یعساههلوا لاب ةرونواو ردکعد ناوسن بلاط زا رید سیاهی و غاب

 مکحا هدنشاب شع لرد نیبسلطنا سدوم هدنبشا شملاو رازبد نی رفعنیلهلو املا هتشا الار رد نيشطابلا

 ,هدنشابزوب دن یادو لرد نیلدرالادحاهدنشاب نابفط رارید نیا خر ها نایک شرارت نکالا
raceیو.  

 1 هنوبق هنراظعأا و داف لک د۶ چىم هنو اللحم هن ز لک حن اتنط زدکمد زذ هارهاهنو لخر هن رد :اسنالو :اعال
 ےک

 ءاح
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 مت هیابقیربا لوشو روند همدآنالوا مظعو ىزا نم هد وک هدننزو ار ین (نب a ES :عدارو
 نود هنناطنمرکد هل مسکنیع (ةرابضخ)۱)رونیدهروضء هنسنید روند ہد روق كکراو رازارفایق هلکآ

 ۱ .نردلاصبونل نوا ییتسف لر وکهدننزو هدیرح د (هربضعلا) رولي, نچ اونا هدنرزوا هکر وند هنشاسطیجم رج و

 | رونید هکر یخ ی و سکانو لبخ تب اغبهدتنزو سل( ,روصعلا)بسًأتس ذا بلكات لا بر د هنس انحم روا

 | كنيع(طعلا) ردلکد نجع مر ومص وب و روند هالوډ هدننزو روع (روعص>ل])قینم لی یا روج عو ناب
 بیطلا یارطع) امت امیلعو تاج لاب. ولکر وطع یعجچ هتسانعم بیطرونید بهنسنول یار شوخ هلی سک |
 رطع (س اطعلا) هنبتم رولکر طع یعچچ رطعلا بم یارطاعلجز لاقب روتیدهمدآ ن وسی رظع (یطاسعلا)][

 قلرابطع هليرسكك نيج (هراطعلا) ر ديما نیرف كنهضباو نب ملابشو هنسانعم شورفب وب, زونید ةمډ !ناتص

 : هب هقأب لوشهر طعو رونیدهرطعهدنیوم روتر دهمدآ نالوا روت روسرط عادا د هدننزو فت( نطعلا رونی هنتفرخ

 كلزکر کذ یساکیکهراطع هلوا بوغرمو جار بويع اا ی طق هدقدراوهرازاب نوجا قا تاص هکرونلوا قالطا
 .ید ناطععبس اهو رونید هنوت ن وتاحن دیالامعتسا سّط اعاد ولر سکه كيم (هزاطح زاطعلا) رونیدهبهقاننالواع < رکویونص |

 (ةرطعتلاو هدننزو هنس( ةرطعملا) هم هع هرکی اةراطعمو :رطعدقانل اقب رونددرهق ةا نالوا رکو یوصهراطمو روند | 1

 | :نیزوسرطعامنادهدرانزن اسطلاو) هدتنزو يللا رطح ا) روند هوتا نالوارونبروس رطع یاد هدژانیب

 بواوا نیتم رابطهو هل وا تیط یس هار كنس ە دوكەن وند ەپ ەفان وليوت ىز مرق لوشرطعمو رونی دهنوت شو هل |
 نالوا نیتمو ی وق رغم دوخ ږوب هدنښزو نسح (رطخم ا )رون دهه قان نالوا فیس طلو ښوخ ئ رظنمومادناو |
 :هبهقاننالو | ب ۈغزم وار ىا ن دنغلب وخ و (هراطعلا) رونیدهبهقا:نالوا یوصباه + هرطعمو رونی دهیدقان

 قمروتوا لطم ندر [تالسلک هدن تب هناح یردب بویمراوهرا ی نوتاخ هدنزو ل عفت یطعتلا) روند |

 || نیههشنوماسنلا طعتفرکب سو دیلع ها یلص ناکو جو وزن لواهب ونادنعتمافا ناهار اتب در طعت لاقیردهنمباسزعم
 طب راب زع و یذپا ل طعت لصا هک دهد ن دمال یار كنس هکر طعت وشال ا نم نهلطعن یا (لامیزآب

 (یظحل )دن دلاچر یاسا هدننزو :ناسلسب (نارطغو) هدننزو زیبز مر طع) یدنلو ارک ده دنس دایر أس لش یرطع |
 :ههركا ذا عبارلابابلا ن نمارظغ یشلا لجرزارظعلاقیردهنسانعم كفرکیاندنس رب هبعقتنج»یاشر كنيم |

 || دن را هنسن کید عا تمدارب هلو رشک مز مه (راظعالا) هالماذا ءاتسلارظعلاقیندهتشانعم قه ندلوطو |
 || ینیرجا هدننزو روبص (روظعلا) هقوج ف لقتو هظک اذاباربشلاهرطنءالاقی ردهنسانعم كم زیو توت ۱

 هک ك نع (ةراظعلا لنت رولکر ظع یعجت نوسلواهلولوا بو رتشمهزوکهن دون دهعدآ شل وطلب ارتش |
 || دوندهژ یدکج > كاکرا هلیقف كارع (یراطعلا )روند غل وط هلو شم یکی دلیا برشی سەد عم قامار زنا

 .فدوجنو نیک شوماجو هنس انعممصق روند هي فکر ودوبردزیاج هلفیفختو هدننزو بدرا هلبدیدشت كنار |[ رظعلا 1
 .هنکهدننزو هجر ]هر ظعلا هرظحلا) رونیدهیسکيوخدو روئید» همدآ جانوطزاتطیم هدول ورود همدآظبلغو ئوق 1

 .هددق ان هکرزلواهاکو لاح ةهرظعدق ات لاقت والى اة هرظعهقانلامع ںولوا دضهلکع دەب ەقانرىسقو روش دهی هان | ۳

 :كناف روند هني وب ك غازيا هيف كنافَو كن فعلا رولواهکهدکد شک ينآ هلغل وا ربطی رلکدید رظعلاقزع|
 :لاقیرولید هةفمراوصل وا لا نیک ًاوردرافعا ىج بارلا. هح وئ رفعلا لغ ةف زلا لا زو راج هد لبنا وكس |

 ۱ هکر ون روئدهب هند لیطتنفو موهوم هدنلکشینآ اك روا لوشو عرنزااهیعس هیس لّواوهورفعلاب عرزااذهینکآ ۱

 || هرج هد رجالطصا ر رد حد ناطیشلا طا اک اراب رعرونلوا لیخت هدهرظنم هلی اوهفلاکتهدنوک ی ستاك |
 عب اوا بابا یماوضک للا مع لاب هنسا_نعمقلوا رفعا یمسق وهآ رولوا ردصمفعو رونلوازیبعق هبسس> |
 هه لاقب زد هنسانعم كم وکه غارمط لوق لع كم هلی هغاربطیب.هنسف رب هد و رفج مرفعلا) رفعاناک اذا |
 | (ضرالاهب تضاد اهرهع لاق ردهتساع+ قمرواهرییهنسئرو هس ؤا هه جزا یا بابل ن مارق تازلا

 ةغارط شان ندنغلناساكر وا ؛زم مالک یکن دذوخخ ام نذل دل وا یانعن هونودرف صٍب وعالیاهیف :رفعالمالکب ررعلا لوقو |

 لاش ر دداع هدل وا یانعمهلبارفع هدننزو لیعفت ریفعتلا)ردکعد ردلکدجاتج «ربقنت واک هن وا ی رب ییکر بس | ۱
 ظاخاذانالفیفه لاش ردهنسانعم قهردشراف بوت ر اقهرلن ویفزول ینرانویقهایس مدآر یو هرفع حم بارلا ی هرفع |

 بویجآ هدعب بویمرزما ن وکه حک رب هلیسهدارا عمک-ندد ونس سی رواپیدننیکن ىك ی نحو رفعب هعغد و

 فوت و لازم امن یا ت درب

۱ 



 سس تی سس تی

 لىفت اا YY نا یشلا نم صمعا لاتشرد هنسانعمكينآزخ <شهحرادقمرب ندهنشنرو اصلا نا |

 اان هب یصعت لابی زد هنشانعم قفخصو ینصعتف علا صع ل اقر ن د هنب انعم قالق ید ور هد فنزو
 | ترا (ناصعل ناصعلاو)تراصعل) صخناف هرصع ل ارد هتسانعم قلعص دوا هدنن زاوا لاعفنا /راتصعتالا)

 | لداصوكيم ( هرتطعلا) هتف بلاغ ىا هصعو هزاصفو لا ةراضع لا روند هنسیدنفص كةت رب هلیعط

 وضوحو لاصوهنکن لوش هدننززوربنم نما دوشد هرب قح هفص یرهنش یتشاوقم معوصو مزوا هلق |
 هتلآق جدنص هنس یس هلوفمعح وصو مزوا (راصعلا) رولیعص هنسن قصد صدا کر اوشن ەنەسى ىل وقم |[

 تات !ا )رونلوا عضو فنی رزوا کا هنسن قلع صكر وتد ذشاطج والوش (صاوعلا)رونواربعت هنکنمزوتید

 Tn هدشزو باک /ناصعلا ]رد ءرضحف یدرفمرونلواقالطا هزادولب یر وغ یر
 هدلا نم راصع لع ءاح لانه رود هنامزو تقو راصعور دیدآ هیحانرب هدن هدنک و رونلوا قالطا هبهط :هطرمضو زود

 ةراصعلاوا روند هرب ی طعصهنسن کر ندراناکممسا هدنن زو رصتحم (سصتعل او) هدنن زو دعقع (سصعلا ) نیخیا
 ۱ لاقب  رونلوا لاتعتسا هدنسانعف بسنو ق ۳۹ هلتتسانمو یدنلوارکذ هکرونید هریدنفصهدننزو همام

 | سصعب )زد ل تب هنسانعمرعو مرهرصتعمو ةلأسملا دنع داوج یا ةراصعلاو تصعلاو رضا مرکل حر
 له الواقسمدلاو تاریشع ما هله هکر دیعسا كن ردپهبق هدسشزو مصناضعا لوق لع دننزو رب
 صنعوا دودی معو ] دو رهوج (سصوع)ردیدآ لجرر هدننّزو هلصوح (غرضوعلا)ردنورانآ
 معل | اودییآ كغاطر هةر حرفلایداو هللا هنمدم هلب رسک تنی یصعاردیزاا سوم هدننزو رفعخ
 هتسانعد ةاروندهرب حب هلوا صالخ بولت زوق هدننزوهفرغ(ةرنصعلا) ردیدآ لر الوب عونزب هدننزو هر
 نقلا لبق نذ*وبنآ الالن رما تدخلا نمو زونلواقالطا ما ندا یعیبط عف د هژتس هبل لعافستا خام

 | تشتم ندنس هلیبق سبق]ا دبع هلن مرمصعونم) رصتعملاب دنع کف ج ا دارا ےھ هری طعم تعا
 .ندتغ) هلیقف ؛اداصو هایض هلداصو كنيع (صنعلا)ردندرانآ ی رصعل موخرعندب زه خارش ردتعابچبر
 amp رثا دلتا هنعوحراشلا لاق مب او لصالا یارصنحلا رکاب رد هتان عم بس تسحولصا

 یا ما ار ردندا تابنرب هدننزو ذمنق نفصحلا) ردیدآ كخاطرب هدننزور فن (رصتصع)هلضایا

 تیر تس فسناوا هفانضا هج ةد نحب ذرکدید یمگروبصاهنم و روبصا هاب رعت دیک زور ق هو

 ۱ هی 1[ ]رد هنساسنعم قاما وب هتسن هلا روصا هدننزو هحرحد(هرفصءلا) روناب وب یراصهلکت او ردنا ره
 | زد هنسانعم قلرو نوس رفصعلو غبصناف رفصعلاب هفصا ار فصعتفهب وتزفصعلاسف ردعو اط:ندمرفصع
 ئچ زوتید هروفصعهدنن ومروسنید هنشوقدحرس هدننزو روبنز (روفصعل ۱ تولااذا قلا ترعضعت لا

 ۱ هک ركح كکراروفصعو رار د هنطب ریقاصعتفنهد رب تب دیدفحآ یراق كنالفراب یعاکر دن داتعم ۰و رد ریفاصع

 تنم هکرولوا ناوتسا هنبرزوا كن ی راجوا كباشخا اس هکر و هپ هبشخ لوش هد هفحو هدج دوهو روشیذ
 | دنبک آ هلی ویکسیراجوا كنب راهناخ لرم هکروتیدهزاحباغآلوشنالوا هدر هو دو زدقج هلوا یس هداف كج دوهو
 | ثالوا هدنرعس ةودهنبو زولوا هبشخ کیا هدنشاق ؛لرمسره.رولوا هدنشاق كنج اغا رسهکر دەن شخ ترد لواو روتلوا
 | زونتطاعورواوا دلودشم هدنرپ هرآ ك نشاق كوا لرم هکر ونلوا دنب یرلجوا كلرانقاک هکر وتید هنشهزاب جانا لوش
 نولوا هنادیکباوتو رولوا هدننل "]نلزبسک نآ زآ کروند ەك اغ وغ لوشو ز وند بتهم لصا كخشاتض هددح

 کش رد روا هدن را ازا بولو ا هيل ص نهن دغا د لصا هک وی دهنس هءطقر كغامدو رار دنار روفضعدنشنکیا

 | هتسانعم هنفسل اراعسهرونید هننهم یکو ولید هناکو روند هز ەرە شلوا لزانردق هنب رلکلدنورهدنتلآ تانآو زولوا

 لگن وکر زفاضعو یدناوا رک ذ هکر دیعجج ؛لروفصف (ربفاصعلا) رونید ههدرکرسو دیسویلاوو ههاشداب و
 رذنلارفاصحو ردرشک هدنسهکاوا راف رولو یراتروص هجن زسقلخ هدنآز ری د یس یم یار نمرلب رعکردیدآ

 نادقابطماةتندپ نان ندب رع یارما رونلوا قالطا هرز هودالعاو یوصوهدب زک هدنز دنعبرعیارماو كولم
 یدبا ندادن فمان نوڙرخ زکر دیمسا يسرفكفس وي ند # نالوا یردار كجا هدننزو یزفنف [یرفصحآ

 یوبش یراتضص هلیس هیضرغصم (ةرفیصعلا )روشید هنهود فلک را ولگبروا یک هلباب دیدتشن (یز وقضعلا ۱

 تف ك نيغ سضعاا) رواىدەلسەغوق د وخأ روسدهنالود هدننزو ږومصع ن ومصعلآ روتا هکعچ نانلوا رتتعت

 لاش ردهنسانعم كلی وس زوس هخراکشآرولواردصممضعو ردیدآ ا هلیبق كچ وكر هدنچ هلن نوک ازم دارو
 عنام یضاملا) اشیا ةربضع تعمل وقت دهتسانعم ماس وریخ هدینزو هر (ةرضعلا) ان حاناذآ هلگر ورم

 _ عدارو



 رم
۳۳ 

 ییججر دیلع كنالت سحیشید (هرشاع)ندعضومرب هدیبناغآ/مآوتسنا ریشعلا) یداوا قو قو ترضح دوزخ «دنآ

 ,رونیدهمدآ نالواراشعی اراه و دو رونتد هسمدآ نالوا شم ر وغوظ ائ زز هود هدننزو ثادح رشا ردتارشاتع |
 كنا ببص هکر د هنیبانعم لق هلیا دمو رغتطت هب (ءارشد وعلا) روند همدآ قج اوزوفوا «دننزو رجا( رشعالا

 نام ران و هدننک رب هکر دنفدازعو هدنیزو تاب راسع هلبصتنیع كنيع (تابزاشعلا) ردبعل تلآ ی راكب بد قم و كلج

 نانلوا عضو ت وجا نان نر رشم كغ رش ننعم (ةربشاعلآ) تاب ران یخ تایراشهاوبهن اش 1

 خن : وم روند هش نالوا دیدشو مظعیلخ اقلطم هدننرو رفنضع هلا هیچ *یاز (رزیشعلا ) روتشد هیهقلخ
 ,یعجج ردهننانجف نامزورهد تد دل وکس لداصو قالب کج کنیم للا | رم اوفا

 ه دنتفوات|یدیاک نهی یخ | نيج عف لیارصعل یچ نکا نالفءاج نولوعپ هنمورولک رصعاو روصعوراصعا
 صسصق,(سضع و) یدمو واهدنتف و نکسلید وان م ونلانيخ مت میا سصعا مانامو ن الفم ان لاقتو یک ِ

 هب هچترازق شنوکر وتیدهتقویهننکباو ند ندنوکو هک نارضع ,روتشلوا قالطا هتهخک ی الذکهز هزدنوک هدننز
 لاقب رد هنسانعم سج قموقیلآصع و یک ادغ روئلوا یالطاهنتق و حابصورد ايامن نېت دنونرتلاق

 ناغان اندی اج نالو اتا رص عمو روند هنتزشعو طهز كمدآر رصعوهسحاذایناثلابا بلا نم ارضع« زی ی

 ند هنس انعملم رنو نکربوو هعنماذاارصعهنع ؛یتشلارصع لاق ردهنسانعف كما منمیبهنسن رو روشدهزومعب

 بنعلارصع لاعب ردهنسانعم قص ق هنس لت وطر ن وا ی معچ یهدنجماو ةیطعلاهاطعا اذا هرصع لاش

 هنسانعم ةاصتمو ا روند هارب كج هروتکان هلنبتخف نضعلا) هيفا جرجا اذا هوغو لوسغلا بوقلاو
 م (ییصضلا) نولید هرن كاسم كناهاسشب ید و هلم كنيع (یصغلا ) هنسانمراخزوشد-هاووتو

 2 لامرد هنساننعم مار کینو یدنشکم آهک كە همه (راصعالا) ردهتسانعم رضع هداتنزو ۱

 هاب ر یرکید وجاب كم روک ینواوا دفلاب د نکیل وق عقل وا تالیلکوشنب یب يقو رصعلا ن لخفاذا

 ت.رصعا لاقت ود هنس انعم قلاق سا هدنتفو صبح دوخا قم روغوط ن وتاخد وخاب قم راو یز

 ټدطةعاس تببلا فتسحوا تل وا نی رشعل تفهازوا ضیلنا ق تلخ ؤا تکی داو اهیابش تعلناذا ةا ۱
 کروم ما لو راصهاو اورطخااذا لونها ءان ىلع او رص عا جوقل نا لاقندهنسانمقمازغوآ هروبي نانضعاو ۱

 هک هعلاق هرج یکتا دوخا لن ییا یا یشن ۱ لوق لع هاو دزوکبودیزو باب درز ات دیش

 لس ی یدک واک یم ار فر ترک ۱

 ككاو ترضعا غغ ةأَرلا تلصع لاقت زدفدارمو وکلا فالتخالایلع هدینات یانعم هلباراصعا | هدشن نو ۱

 نانلوا رکذ هدننزو نسخ (سصعلا) هلبنسماک !تتبناذا غرززارصتع ناطق ردفتسانغمتكمب نوف كنب زالون |

 هدننزو ربما ریصعلاو)(روصعلا) رولک صاعم یعجج زود هرق نالوا راضعا تاذرلوعقم منا ندراصعا |

 دوی هیدن ت هنرن شاخص ېک رامبو وشد ه ترن لغه نوچ ی درا یوا
 یتیم هنس لما عمو مرکو عضو نازدبا قالطاربصحلا رک همآ قرعلارهاطو بسنلاغرکرلبرع هک ین ذا وتو |
 لاعتفا تعالی ربصعلا ی وصت كحراش نکا بولوم وس رم هدنناونعرنصعل | یکم هدراهنجسا هج رک |
 راصتعاو قیعص هسفنب یثیشرب مآرب رضع ل وق لغ رد هنسانعه قمض ی هنننولت وطر یک رضع هد نښو |
 هرم هتعاو هن لاذ للو ا ذا ؛رط عو ا هیفام ج رسا اذا: بوذ] ارنضتعا ل اتقوا ةنسانعم قلع ص نوجا ینیدنک
 ةيطعاالف یطعا لافیرونلوا لا عشنا هسانعم كلپاهادرتسا و هیطع یکندرو همدآزپ ناسصتعاو هرصعاذا

 بویلبدنسپ ین 1 حراشنکآ بولواموسرم هلناونع هیطعلا عاجتناراصتعالا هذ را هند اعجترایااهیصتعاف
 یخدلوا هلغلوا هنسانعم قلت هدافتسا ناسحاو فطاندمدآربعایچاو :ردنایآ س وص یس هينا عانوترا

 ساسال اف ردشلسا لالدتسا هلب راهرابعیلن هلاتهنو تكساسا.هقشپ ندلسشع هلب ازوکز زملاثمحزاشور دم الم هب هدام

 ءا دعاي" رانا لاق هلام ف دلولا ىلع هلاولاصتم ىبعشلا ثيذدح ىو همتا یاهرمضتعا بش هاطغالاقب |
 لامس رد هنس انغم كگ اونضهحزآ جزا نوجا مضه هلغم اقط ماعظ هنب زاغونكمدارب و هيلع عجرب ییعمینهنال یلعب

 هلیس هلوقم هبطء دوخ اب هج رخو مرغ ندهسکرب و هفیسل اللف الیلق هبرشاذا .ماعطلانم ه : ضغام ءالاب صتعا

 رد هنسانعم كل لو هربغوا مرغ الاغ ج رسا اذا هنیصتجا لاق زاد متسمونمانعمقمرقچلامرادقفر
 نالف صتعا لا فید هنسسانعم قمغصو هعنما نا هرصتعا لاق رد هنس اند كلتا منمو لا هيلع یصتعا لاقب

 س تم
 تس

 اس ےس

۴ 



۲۲ 

 ۱ ESET زام وکاو اذهلو نیل دید عسا بلاو شامل موی منپانشلاوا شاغل مولا

 | وعجل اضیا عسابتلا لانق> او لبالادورول شال نویعت.معلیانیرمشع لوهجا هغیصب لقب مل ةعسنلا
 ۱ ءال سكب مسجا ةلخصب زکررمشع اولاقو ء را عب نی یسنع اولومن اف هسنلاهعیصد دوما ددسج] |

 اوعمش ماد | هیت لک » اس" لبالا دوزو اوریتعا نعي ءا را كب نی شعم وپ بشع ةیناسم اولا ||
 16/۵ واج نب شع |ولاقف بلا رولا نم فالج نرم او شخ ع عساي لاو اموی بقیع ةبنان لضخ نادرو
 یشلا ضعب ینا اله ادضیا امه ومف «وربتعا نعب ةفاط نرسم تی هحساننا اولیا ۱

 ةربش !یذو لاوش مشا نمز ناعم نالا ,تامولعمرهشآ ل یان لاقاک کلاس
 ۱۳م ۳ هو کا و ER فلج عزا
 HAAR ERE تا اچ بحاصیکردجرانشو ردعقاوهبتربعاولوی هد ضع |
 | داربا عب یبدردعج..ندرنشعو ردلکد یراج هرزواهیشع هندن ردب واسم یوو رکذم ردعما عوضومم ربع
 مو رز ذم فلصو ردنعج كنهزیشاخ (یشاوعلا)ییهتنآ ندلکد تاوبنلا یک الا م یولک دلی
 ۱ ا اا لوا قالظا هنری لوش ناطر شاوعو وب د ولد د هب وصزب 7 ەدنوكز وتطدوخان

 | تدنبهلکهر منع هدننزو ثلث»(رمشعمو ) هلیعص كنيع (راشع)ودعرشاع یدرفمرولوا یا هک و اماغ نی
 | همش 0ر زنانه ما نھ ولاا ما لاقب ودکیدرخواثلثعو ثالث هکر دکید و درو دم ۱

 و نود 4 < یا رکسلوق لبع دوسش هب ةقان هنکن نچ ی انوا ندنرزوا هدننزو هیچ (هامشعل) ت هزښغ
 1 REESE ندیفان یأر لج ورولوا تدر اع نالوا لسان ءاسلادرو
 ا زن و ارفع رکی د عراش رکو كليغرۈلك راشو هلیتوکس لنو: یک ك نیرو لک تاوارش ج یھب
 م دیره یار نیر ایس ,نیناتز ندندلاجز PAA درفع دراو هدنترونم عه
 هدف ءاربشعو ردیس هبنک له رادلاهماسنا نینیعبات ءارشعلاوناو ردنعا خوا ندا

 ۳ ِ بم واز روخوط یک لک نم مان )ر دیک انا وبا نیوپزیلچ
 ۳ رس كل مه :(ناسعالا)ندیدآعضومریو ردقسا زونلوا قالطا هننییروس هقان نالوا یلنتتم

 چپ ك رشم لجحف نجمه نا شعالا) ءارشع تراصاذاًةقانل|ترشعا لابقپ رد هننسانعم نلزا
 هةوایشعاددقو ناشعابلق لاش رولوافضو +تشنالواهجرابنوا بولت ریقويدنل ]وا کد
 ]| بوازیلقمدانواق آوا میظنع كل هکر ؤلوا فو اف نق لوش ضیلدنعو عطف مشع یلع* یکم یا

 Re Ta ةةسهظع یا راپ شعاںدف لاتی وا دووک ||
 ¥ چ اتراشسغا مهنس اوسفا لاش رونل وا یقاللطاء رص ندنتا كیهود نانلواخذ روزا راثتعاو
 : بوکروت تر ناواینکنم نه او و ندهرجت هدننزو هبضالخ ( ةراشبهلاو) هایوسک كنیع تل ]
 | لب رنانم بفلو تطاش ردیس نی ترشا م ارسکک كنبع (تریشعلا)یدهچراپزب ندهجراپ نوا
 ط اانا و سنا لب ی یرب سان دن ةدننزولعافت (شاعتلاو )هدننزو هلغافم (ةرشالبعللا) هطلخ یاةرشعاممس
 | بزقا كد و هیفش دریل اولا اورشاعنوت ةرشاغم ةرشاع لاسفی رد متاهل نسخ
 | دواک یاش ۍیج هتل فؤا نون دالا هیاوتبياهتریشع مه لاقب روسشید نم هلق لو یلع رونیدهنیدادخجاونب نالوا
 | قالطادنهو رک یناوهنهوزک نجونونید هنیدالواو لابعو لهاكسدآرت و رونی هتحاجج ماپننزو عقم (ینشخ)|)

 ریس

۱ 

 | عزو نج خونو لمتمو لها كن شب وند هنعاجبنالو ناابشلا دم نیم لصا کیی راش دونلوا |[...
 | شه2 ناو یت عمان ج و .زدرمشعم سنا الدر دل خاد هدنتق تن ت عاج نالوا دحناو ۍراناښ راسو سنا

 2 صوض يانعب ینر رهلملومسب رد هنابتفاضاهدنسهع هو جد ندا
 زود ندنآ هلو لا یک اض جش کر درچش ج وفبهدنزو دص شع یه نی هاچ یرکد
 واقع مب قچنراخاشز وام ودوج اندرات جزا جاا زاس یار خرم قاج
 | دنه دبر م راجن دراو تاراامونهدنم*ط هکر دا نو هد ضو رعد یراکددرنعلا رکس ندر اون دنر کچ چو
 || ات هدر ولی هه زوط که وطرنالوادنعنم هند ارد او تب دو نو |

 | ضصن ار او)فنپنآعضوم زر ابرك ات (راشعفو هلیقف ك نبع روش )رپهنسنر ءاودلاریخ کلید
 ۱ ]کد یضوما هشت هیخا نو دووا زشع رج ناناوا! کد هند دی مو هدنیاوتنآفمهلبسهن ||

 هد



 دا
۳۹ 

۱. ۹ 

 ۱ ردشفافوتنم هقفا ةعفاوم ار کنون نوعسو نوسجنو نوعب راو ناول که خرد اقر وانکم

 : ین امروئلوا قالطا هیر کب و هنغو ج ك ددع یمرکی نو ر بشعو رده رونسکمهدنز هک وعسنو .نوتسو

 دهنسانهمنیاکیم رکی یددعرهدننز ؛زو هحرحد (ننرمشعلا) ردطونس ت تى , رفنع یهجوكنبدو رو هلسهخیصعجو |

 نب شع هلسح> ادا هنر شلات لا قب ردت هلو فمصتوذخ ندنب شعر ذندرداون فیض وپ و ۱

 یپک ابضناو ببصنزولک ءاز شع | یی جرونلوآربیعترهدنوا کوک هورجر ندنسا زج كن هرشعهدننزورعما شعلا ۱

 ینلوایج لرشعراشعاو زوشعا هراسعقایسیاضتعمارب زز دراو طاقسادوخ اشد ون هداروب کرد جاش

۱ 
1 

e [of 
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 (سشعلا) اهن ناکا اذا رانعم ةقان لاتسقب روتند هب هفان نالواناوارف یدوش راشعمو تاب |
 اروشع یی جبة رشط مور ج وهو اوم ار شعر شا علا ذ ختا ل اف :رونید هتب ژ4دنوا د دغ یوا لب ك نبع |
 :«دنوب ل هلوارار داراز دا هج زا هج زا نب نسککریدضتوخردوسا هدنزا هم كر وتیدهردقان لوش زىق ەۋرو اش ا

 هدتنزو رشد یشعلا] میش نارض نم هل علا هردلالزمن تراصاذارشعق قون لاتعت ردیاب زنش
 نخ اادایناشلا نالا نف ازوشعوارشع عوقلارمشعلاقب رادهنس اسم قرار غ هد دوه نوتا

 شکن ا اذا مولات شغ لاقت ند هنساتنخ یل آی ازفشع كلامیدوب هدننزولبعفت نفسنا مهلا ورو

 عباناذاراتع ار نعل اقر ارور ەتبخ ەن اتشههقترک البا دیدازو لصو «نکنواهدقاوصر رصف كشاو متنهلاوما |
 ترمشع لانش رد ەنشاتشەق قوا ءاریشعهقانو تایلاوتع تاسقهن رشعیا الکی عن بارغلاو و

 ؛رونلوا قالطا هب هدون ون دیا صنف یسانلاوماتشع هدننزور ًاطع (ر ار اهل )رک دشا اش عت راتاڈا ةف
1 

 ندوص ههک وقط نوکر کتش هود کن وند هتساک ن نوک ښنزوقطادوخ اب نوید هک هنوص نراك او ||
 | وخال یلجتوا رتشعو دولوا ین هنب هراس ندنوکی یا شپ اررونک هیوض فوت یون نوت | ۱

 أ  قالنطان ا لتس هشت ةن هدا نې رک یک 3 : هدوهعهددعنوعخبدنلو قالطاهکن هک هیوس یکی

 7 ِ کف دھتاک و ر وصار سواو ربع نارمشعمزکس نوا نالوا ل صاح ن دزوقط ییا نب ودقنلاالک نلعهک و

 : یشعزقح هلوا یراق روک ذم 3دع هک نی یزکی و یزوقط نو ندنآردقحج هوا علی رکی هلا منشا ۳ هب یکیآ |

 تامولعمرهشا خا کد شنولن دل | قالطا نبنافغ هژیش هفیص حجج هنعوج تودیا دعرشع حوا دندان ۱ |

 ۱ هروکه یانلوفوتشا نه ردشفلواقالسطا رهشردقج لوا نوک وا کنن وک ادم هلرت دین ها لک تا | ۱
OYA۱ نالوا یا لتدناکه وصرهدنوک ومط كن هود هکلب + بوبلوادرم فم نیل ندر نالوا عوضوف ه  

 لو كسوماقر زاوا ندنلیبق لان چت هدغل ططیدیقطو عرفندنآروبرم هدع هل خل واذوخ امن دت فارع
 هب وص یم مدو د راب لع هک لوا مولعم ۍذنلوا طسب درا دمر لغو ا درب انتم نالو اراظنآ حنطمدودمم خا

 هدقالنوأ رکو اربد ابغ اهانیقس هسراررونکیروشآ نوکرک او اوداهفراهانیقس هتسرارراوص بور وشک ن وکره |
 ودا باسجع ین شوک کیا کیدا رختۇمو م قم رار داعب ر اهانیقس هسرارزوتکینوکی چچ واو عاق اتنوکی کتا
 .زاردیاقالتطا عب زا جت هب دن ناوطک جوابش یکیابوتوطنوکریتحس رودان نوک
 رولو یسګتوا كلوا برش کی وکی یفزوقط رولوا نوکر کسابلاغی اسم كد یل زن موص كنسق هود هکیدلاق
 : مشه دحباهفراهاتیقسز دق هرکسنواورولوا نوک وقطابما در شغب نار ذارشفاقاتیقس هدنزاررونکه یاو |
 ؛ندنوکرب یکیدجما مدقمو نوکن کسیکیدلکهب وص یدا رح ندنلوقرشاعلامویللبالادرو مشعل! كافل وم سپ زاید |
 دولوانژا هل اراشعاب وزوقطهباراتعارب کی جنواو رولوا یملکن کی چنو | بولوا توکز وقط وچ هلغلو ا تىزتابع |

 || قالطا هنشدصوتب رقت مدار رب رنشعو یهشا زد ءارشعا یعچ هلشعر دیراعج هلربضع هسیاران وب ةر

 هنجوزكنهحوژو همی دتصو هبترفیاهریشکوه لام هدنبزو مرکز ولکءارمشع یعجردذوخأم ندیرتشع:روئاوا

 || یا همشعوهلاقب روشد دیسک ن الواعفلا هو مدبه ڭىدار و اهجوزقا اهرشعوهلاقن رونو! ق الشطا

 أ لوط نونبر نت کرونند د هبالر ودر رمعق ةرونندهنکولب رپ هدنوال زن سم نمرات سر 1

 ۱ ٤ RSE اا هو هن زاوا كونا ندید خا یار عز رواوا لھ یب نوشرا شه 5

  EVDEهو هزشخردشع راش عيا نیل اذن  HOرام اتش ۳202م ۱

 وک یبواوکیرداوس ىە ةو وک نبض شیلا مھلاوما شع ناق یقلارتاتعوخلاتت |

a arene e دیو aa 

 لیلج بلط»

 هز شنل ءا ااهدورو یاب لبالادرو زمشعلاو هلوق رد و هرب یم هلکوا نکهبلوخ عسانشتاواهمانوب نوبت |



 - م سس 3
 نیش «هریشعلایدنورغ هع رع ی یعطعقم یاسسعم لحر لامن ژوند همدآ نالواردبااض انحاییرفتو قیبضن هولحرو

 | | وی ) رونی وتسع هدننومیکرف روند هنالق هدن زودفنق هليا هدحت وم یاب تخل )ودر هشاو فرعا هلبا همجم

 هروببسعو ربسعو دونیدهکیانالو الوشم نیدنانهدکد دشلتفحه]رادروق كب وک ك کر ایام( ةووتسهل او) هدننزوروتنز
 | هدنوروتسجو روند هب هقان ناینابطویلص هدننزو نوی رخ (روصسعلا) روند هب هر هفان هدنورو تسچویوص

 ٠ | جرد (هرهسعل ۱ )روناوارمسبعتزولوق هتسابنعم هالعس رود هشیخ كب تكنسهفناسط" نجو روند هئنالوا

 تو زون هب هزودرب لهودو ادیدشارظن هیلارظناذا هارو اوب رد هثساضعم قید هکبد هک هدننزو ْ

 اقلیم ره هنس امى یتلزوطق او فهرس ق ت رسا انا لالا تیره امن رد دنساتعیم كمک
 هروط هدننزر وارتفع :/وهسعلا) داننفوثخ یا هرحهمع هرم قل اعد رولوا مع اهتیاهصعردای داسفو تخو يلم ۱

 ولتد) وال زم یتا بوربضیان,ند هنداره ههننزو جرحدتم هلفاق /رفسعتلا) ردیدآ عضومر و رونید
 | تالوامت ۳و لار مپ و رب مرگ روج نزد لر لاقت رونید همدآرونصوتبا
 ۳ "لاک ریوی م ظفلو رونبد هثشنالواربنکًاقلطمو رونلوارببعت رج هدیکرت رونید همدآیب
 وا اللطا هیاتننم ی هان یوم هتایا لیلا رکسعر اهن رها لاقت روئلوا قالطا هنتلط
 هست وچ بوصب تاط ك هھکر :رولواردضم هر دو رونىدەب هقاضمو ظ3و ت "دشتساغب هدننزو هحرجدآ

 زینت ینا او اهدشو طو. لوق لع تک بولکندفا طا سانو دناطتکاتاذا لیللازکسعلاشب
a(زکشع) رد هنسانعم هاکر کشاردناکسساهدننزو جرح دهرکسعل )2 شیناوعفووآ اوهنکااذا موقلا  + 

 روا نازک بن بر نم نسحو لع ندم ندنیت دح رد هلحرب هدرصمو ردیدآ څر هدروباسبن هدشزو |

 ر رش .ؤ هللا دنعننیسح-نداددا رد هدلبرب هدنالوناتسزوخو رد هلخرزب هدهزرصل و: هد هلمرو

 ترشی سو رد برقر هدرتصمو ردندآ نضرب داضق مان نیتن رقو ردیدآ عضومر هدنارتسلباو

 ق ومنبع نیدس# ن یلع نساوبایدلبااسنب نوعا لا وب ارکسعینآ هقیلخ مصنعماریز
 3= و راب دنلوا تس هيروا هلی _لبتافو هدا f كمل نامامالآ نسخ ئادا ذلو |

 e لننع (ةرمشعلا )ردندیماسا رک اسعو رکسعو ردفضومزو هددادخب روصنلا |,

 نذلوطا راسو ندخ اضم کرد تجزع زود هد هدیسراهرونلواریبعف نواهکر دیمس| كنس ەبت ھلو ایعي
 ا الامن ار ذحرک« و الاعفتسارونلوادن سنت ددع مساهس .رولواتنووم دودعمرک | هززوا یخیدلوا
 ءاءاه هسیارک ذم یدرفم دو دعم ردق هنواندهن الثو یک وسنرمشعو ونیققلب و لاجر ةرىشعولاجر هل
 a شرون هر شعا ناو رمشعح اه دنر کد مر دق هر شع هل ندورشع و رونلوافذح هسیاثنّومو

 | تدرمنط هدرکدزدق» ةر ةع سان درنة فلو هلیصحف كاننشو هلباهرونید ةرشغانناوفسنعیذج اهدننومو

 ادر بص ءا هشت ويو زولوا دخعاو مننا قر هلو |یبم هرزوا تف یم ساو جونم نشو قال اهب ر دصوفذح واه
 ee تاکلا 7 ۳ رو اح دقق وا روسکم رولوا نکا اس قبشؤ قاطا هننفلرتهو فذح سسس طم

 : او دی ناکا اقلط :یننشكنطهل شع هدیرعتعل ضعب و رونلوا مس ,ر هدنناونع م ی

 | تزریق ال1 ملان رى ش6 دا رمندنرلاوقار شعار نام IEEE اکرحثژکو
 ةع را نهسفناب نصت رب یلاسعتهلوخ هنمو بم هننارود تیژیکمد هنسلا لددع ع یدنلوا بیلغت :هرزوارکبذم

 تک الی این لآ را ندددعنوا لوکس كنشو یتفكنیق(یتخلا) یبهتنآ رشعو رهشا)
 | بابلانم اربشع هرشعلاقب ردهنسانعم كلا نوا بو دیاهدایز هدعزهزوتطدوخاب رونلوآرتسیعت قلا لا هذو
 | موقلارشعلاس رد هساننع؛قلوا یسعنواكنعاجترو ةعست یوعادح اودازواهرمشع نمادحاو ذخاادایایشلا
 [«دیشتمزاف ردك چد یجترکسو ېچ زومطنماو عسات هک دجترونید هنتوا دددعر (یشاسداا) مهرشاعراصاذا

 | كيش نالواعاردنوالوط هدنت زو ییارخا یراشعلا)یکره دو متْهو مکی رردیاهدایزمه هنا رر تدع
 |نوشاقلاو) هلن مضقو ی دمرافلا (ءاروشعلاو)(هاروَشاسعلا) هد ها یراشعتوللاسش روند
 "هل لغلواذدوخ أ هذ درب درو موب یئآ ی رک درونی هننوکیب و و جوانان نوفاک |
 ]| هعسانوا ما رمشایازوشاتعلاو" نصفلاودلا ءاروشعلاو ءاروشاعا!ماضلاّنش قولوا یهنوا ھت د هدیاسحرپ

 | نتآییرکذ ولایت یکی اکر دیم كل نهنوا درک کیا یجب زدم نار شط ایر نک نبع (نورہشالا
 "̂ | هوارطا هلو ازو شکم كوا هلنضفا نان نو داجآ دوش ایر دشلواروشکم یی نوهت باسم هنس هلکرشع

 زوسکم

 نت
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 .هیسکربسعو رونی د هب ه هود تاکرا نیلیب شاب زونهیکریسعسعو هنچلوا عوریش هکتطب پنولب روک له دنورب

 | يسع هان لاش رونیدهیهقاب نالوا رزدلاف یغریوق نکودرکلتوروونید4 هبهقان سل اقریصق هدنس هنشقچوهلوا

 هتیقورمسروغوا دوخاب دیدنضشو تحت یاو هد ن زو رجا (یسیسعالا) اھۈدغى اییبنذ عفرت,تناک اذا

 | سسعالچر لاقي ر نونیدهمدآ قالوصرسعاو موشوا دیش ئا نسعاو ریسعو سسع موي لاب رواوا بو
 | نیلنیا.هلبلوصو هلیغاص هلیسعخ كنبسو اپ یسپیتسعاوز وند هاریسع هدوم هلا لہ ناک اذا ۱

 [شناسعتلاو) ەتىن ۋا لع (سسسغتلا) ایج هی دص لب ناک اد انی یلضعا؛لچر لاب نوشد همدآ ۱
 سسهنویوتلاو دتشا اذا نساعنو مالا یلغرسسعت لوقت رد هن نهم وکبوئلپ یبص شیااربهدنن زو عاق

 هلم نزابچ یشیازب سدو (اسمتیمال )سبب اذا لوقل ارت سعت لاقیر دل تی هنس نهم قو هبنشمو لشهرچ مال 1
 ںذ هنیسیسانعم كمسا لتتسلوا رامیود هب نزمسع لو و ریش و یوتلاو "دتشااذآ :رمالارمسعتسا لاقب زد هتسانعم بر

 ه دنا یکیلتسدکت تاب كول جر وپ هاب ك نبع (سسعلاو) هدننزومسک(یسخلا) رویم بلد نشت الو ۱
 ةع ىلعي هنج نلطاایااو لّوالابابلا فان وارتسعم و لای توا ۱

 نادل تک ةن انعم قلوا,ضیفو دشا اداناعزلارسع لاقت نذل متښم هن داعم قلواراوشدو تچ نامزو
 هفلاشاذا هیله ضخ لاقب ندعتسب هند نعم لیا تفلا خم همدآربو رق ل اذا قطبلاقام دیاری لاش |
 | ناف نارا عو ستسعو ۍراسو نف ءاجیا نالفتزدسو لوقت دونم عم لک دنیاچلوص مد |

 | اهبند ثمهزاذا خن اهلا ب املا نم انارمسجو !ربسع مقاپنل | تیرنسع لا زد هنس اا نمزدلاق یری وق کر ورکس |

 هبولجزو و رتتفا اذا لج رار ىمعا لا ردهتسانعه قلوااونیورقف ید وبهمسک تنمرمه(داسعالا) اھو دعى
 یلاحتدالوو هرسعنعمعرفلاریسعالاسقب رد هتساسنعكالباضا فتو هنخاومءدنفوکلس دکنت تیاسفب |
 تك ویمروغوط هدنس هنس هقانو" اهدالواهنلعرمسع انا ارا تیرسعا لاقت رد هنس انعم :.قلواراوشد نون : 1 /

 1 همذاوت هد ذو هلعافم(عینساعلا) لمحتزفاهماغق تطاس دعا دا هقابلاترمسع لاقب . رد هنسا نعم: قلا ۱

 | هدننولسیعفت ی یینملالا) هرننعلا هلماضاذا هزمساع اب زد رندا نع نظا هاجم هلقلزرانمخو نال با كت ۱

 ازد هنساتنع كلكن دنفرط لوص كمدرب و هقلاخ دا هیلعرمسع لا رد اغ دد دتسا نمم تلاتفا مر دوب | ۱

 | قلواقالوصمدآرب ورد هنسانینههساکش نب وخد هنبتعف (نسسلا) كراسي نعهاجاذانالفنرسعلوقت |. ۰
 || قالوفص هدننزو ءارجع ( (یمهیعل) نیک انا بالا نمار یت لاو لجر ارج لاد قبا ندا هستم |
 ]| تدنعاصیرلک لب كند اف لوصو وشد هنش وق ل چشوط نالوا یراکلبقآ هدنراخوا یرزداتنفو روید هنۈت اخ |

 فبعض ءارسعو هنینابنعم ءاضیبهمدافروشد هراکليضاي نالو | هدنم دم لذانقو روتند شوط نالواقوح |
 ]| تن رکو شا زونه «دینزو لاسمتفا(اسینعالا) ندي سا هډ لاۋ تاندح مانط ايا یسبع نی دم نب عبور |
 ]| هکر واهمطاضفراسهزین انا ءقاسنلا ارسنعا لاقب نو هنس نبلعم كع بوق اس طرالوب و قل هدنووپ ۱

 | اهرکهنمذاذا هداولامقم نالفرسلجا اي ود هنسانعف قلآندنلام ضولضخحم كافرا راجو رکن منایوا
 .هنارسبعومنارسسوع هقان لاقب رونید هپ الو بوک ن درک وا شایع را نرع تاتو نم 1

 نا ارحستعو زوتند هب هود تلکر ۱+ [نلتندک کوا سالا وذ دشمىاي(قارسېملاو) هيض كنس( نا نآربسعلا) ربع ۱

 اهواي خا نفرت نا ذا ساتقان: لقب روت هدقان نالوارردنق ینغزرب وق! نکر درکس سنا ندید تاپ
 یرکیت (یرمسخل)ردراکلبقآ نالوآ ةدیخ اننج منم هکر دنتسس نم اضی داف خوب هاتف ترم
 كوبنزدكمد یرکلیغ یالسنوک هرس مج ) ندیذآ تایس لوک اع ونو رددزناب  هدننزو یرشبو هدشزو

 قترازج لاک كناوهاریز مالسلاو ةولصلاهیل ر دخلوا قالبتطا هياذنالا نانطلسرکسع نالوا م زا هننهورخ
 نادنش هفت او نحب لب زمیک, نی ( سس [) یدیشلوار اوشد تبا خبرونه رس هلن رالی تم عهده اکیننھ

 1 (تارانسعلا) لرد ١ح وتفم بج اضعی#و ارولوانک اس لس هلن اطنج هلن | هکر یدآ زال دو چا تا هبقر

 مولا ءاحلابم نود هنغاسشچپ نیک و روب هدنبفع كنب زیرا هدنننو یزاکین (یراسعلاو) هلبع كني

 | اعرف زکودیمای ر وقرب هدننزو زها هرزو| یر وص كراش (ربسعلا) صعب راف یهضعب یا راسو ٹازامښع |
 | قهرذلاق نغري وق نكر دركس بف كني (ةبنارسوعلا) ابد لباد یتش هز سپ اکا یراترضح سو هیلعهللاییصص |
 ثایراسعلا) هعفرو تدضاذا اهبن نزسعتابهبآ دم تناک اذا یتا وع هان لاقت نونید يادقا نالوا داع |

 هدنن زو وینم (سسعل | ) هجو لکی نیف فسا تاب رایسعآولهذ لاقب نون, دا هتعاججزازاتو نا فطر اظ هلیضنالیغ
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 لر ها به لادن + ۷ IER سرا نااذه غمردشایا دخلا ا ندا لب كنتزاق :ناارهاظ

 ا |[ هدلب چینی باج اچبو ایف ٣) عه)ردشلبا منر یک یرهوخت ییتدروصتمولا هکر بذ خزاش ردنلبا

 سو رد هر دن ءایلع ةرسدواردزوک ذم هدنس «دام نر درهتشم دانا ةرعمهلتفاضا هنظفل نامهنردیدآ
 ۱ هیات نقوهدن رق باط رفکو ردفراعتم هللا نت رض ةعمالاعاکر دیعما قاتسزب م هددقاسم لخت رل |

 ۱ | تب ج هلباهد دشم یار ۷ ق ردیعما هب نقر نوا هدننن هنکاواهاشنساه عمو ردیدآ هر رقر هدب رفا ||

 او ادنهشمزب هدخاط نالوا هنا هکر داهم فر هدنساضفاجو ردە رقر ەدتساضقر شور هدلب رهدنسحناو

 ۳ ت | شنز سو مو هلن وکس تن هیچم یازویعف كنیع رزملآ)یدیدآ هب زرقرهدنسدلامزانعاو زوئلواتراب زا

 اف الف رع لا فی ردهنسانحكلا مرا و ەنالاذا نه بابام نزع ةر زرع لاق رد هنس انعم

 TOMES راحت زغلاتس رد هاتم كما عانچبوهعنماذ اهر نعلاس رد هنساتعم

 خاش ماکسسا راشو ضضنارفوت تاو تدنن دارو هربعجا اذار مالا لع هزرعلاقن رد هنس انعم كلتا هار کا ۇر

 ع ا دزرعو ماکحال او ضنأرغلاو نیدلا باب لع هغقواذا انالفر رع لاشي رد هتسانعمكلبا نیکو فیقوت هرزوا

۱ 
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 | می زهتا) روند هنساهبو نم نالوا دقعن هدقدناسص نوعا یمراتواراوط ییسهاوشهراخو یک ؟قابهدالرت نالبص
 | || کند همام كلبا ابید هفالا انان رره لاسم ردهتمانعم كلبا توتو غول قوب هاذ ژو لیعفت
 رم ذاقاطاز ره ل اخر د هن انعم كلا رض ألا ترمض دشا لوق لر دترابعن دکب ترق قان دیرش

 ةوزتفوتقلولوا 3 هننکرو زدف وختام ندنساتنعم عنمدوخاد ترصنوب و برضلا "دشاوهوا اود

 كغ دار هناضوصخر هعدآربو رولوا نددادضا هدنروصوب همطعو ةیعاذا انالفرّرغ لاشرد هنسانعم

 | رداهتساتع»للنا ترصن هن ولغمر و اٌوقاذاهررعلاقب ردهنسانعكلبا تب وقنوهناعااذا هرّرعلاقرد هنس انعم

 ال هد هرکصن دکل دلا نیک | دو هدیینن زو رنا رب رعلا) رد ضخا ندتناما ترضف هرضناذا هرّرغلاق
 ماو اخر عو ندنراج جو نواز :هشیغ یرباوللثع نالتغما هژیضف *ارلنیع (رزایعناو)/رب را ربا رعلا) زودنا قلتوا شلناص

 ۱ کس دقدلوقو بولسکور وند هراجاقا شم شاسکی یروق كل هتسارکور وند هراتمشا نالوارک ندنس هژوقم
 ۱ ەش نالوادندشوللص هدننزو واطب مرا را زلا) لک دعوعسیزدرفم رانو و روسدهثب راهی حافانالقدنرپ ر
 ۱ عونز الو ) لرد غدمنارزپعاک روندیحدقهچرمم هزوکربو روند ةدالع حورلا فیفخو تسحو زود

 زا كشا هدننژو E era روما )رود هنشوق انروط لوق لعر رک دراوضرولوا نوزوا ین وب هکر دیس هک شوق

 (راررعوآهدشنزو هممط (قررعو) به ها ریعو)دسننزو راطب را بع)ردیعون یلبج كنوایرلکدید یرکنک
 یو دو روند ی ی وخدت هدننزو عج ورملا) ردندلاجر یماسا هد زو ناس (نارزغو) هدننزو لاسلس

 ]| كعضوم مان هفح هتوا ند هنده رورعو توت دلا اذکو و قلا * بلا یاروزعوه لاقت روشدهبسک قاسمروقو

 هروورعو هنشانقم هنکآروتبد هیهبن « دتنزو هردبح ( ةروزعلا) رونلوا تع زعهیهکمندنرزوا هکر دی سا یسهبقع
 هدنشنزو رحاف (رزام)ردیعما كن كنغر هدنزالل وب ت كلاس هیدکم ءاعطب لندندملها دوخاب عضومر ۳

 | دما مس هدننزوزنز(زیزع)ردیدآ تلجر یراک دلیاایحنا كنیراترضح مالسلا هیلعو انتل ىې

 رب زرع کرد حراشرد هدننزو یرفضم لر زعاریز زولوا ندنلنبق حوتو طول قع رولوا فرضنم نوعا فخ
 ۱ رادیدآ ید هدلاو ؛لرعاش مان سةل كنبغ (ةرابعل[)ردندلیازسا ىن ءاسیننا ردیمما كریمغب رب ردناربع

 ]او وکش رد لوق (ناوتنعلاو) هلنتعقف (رمشعلاو) هلن (ضنعلاو) هلیعض كنيم معلا
 زفالارنسع لاقب واتس دن عبازلا بابل نا :اروش(موارتنعوارمنعو ارمسعرهالا رغ لاق زدەنشانخ قلا

 2 رسم او) هلیسحهف كتتسو كبه (نرتعلاو) ينم كنّیع (ةرسسعلا سماخا بابلا نم ةراتسعو ارسع
 ۱ ةرتیلع مال اذهیق لاق زد هثسانعم قازراسح و یلجینوکز وزا هدنن رو یرشب (یرسخلاو) هلیهص ثنس

 ایم تور ئاب اقم ہک هثرونلوا قالسطا هنئلاخ جا تتخ او رقفو ةرمسبلا فالسخ یرمتعو ةرمسعفو ةرمسعمو
 ۱ ریسعل او ندهپار با هدننزو فتک(رسعلا)رواوایتم یو ولزا یر شپ هکریدعراشزوئلوا قالسطا هیانشو
 نالوادیدشو تو ربسب "دنطزهتنعورنع رها لاق روشد هشیآ نالوار اوشد ردرلتفصنتدنناخبابهدننزو رىما

 روللوا ق ةالطا ةا نالوا كش هزبخو رک نیس یکی شا روناوا قالطا هتفو نالواشوعو موش لوفلبع

 لحرلاَمبزونلوآ قالطاهمدآ خیازذب رزان ی دب هدننژو ناک مغو ةرمسعتم یارمشعو تسع جناح لاقت
 نوجما میلعت هلکمال# شاب رونه کرونوآقالطا هبهفان ملوش هدننزو ربما رکو ننکش سل انیب یاس

 س

 قلهدنور
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 ام ربو ووا هجک هدنزو عافت لس : لصالاف رایت تکی دا ةدراعم ناك ا فت رراع لوقترد هناسانعم قمل اق
 مرغ لج بلغ وره بپیاراعتب وه لا قید هنساحم كل لقت ر هنلووسهنسپ دن کی دنک هرچا شارف

 ۱ سابالاق لاق دمو جهنم انعم قمه اب ونا وا هلمالک دو د وا, ناتعد هدهیاهن وهدساسا نکتیل هدساسا نکتیل مالک مالیل :

 .ناوهو نلرم اهلاو نیل دن بیر نجس لاق لی اعت | دانایلسناکو یناعت هللا تب کو دترراجنا لك ندا فو |

 مدنی يدع ةينع هلم كلنيع ( علا )ر دذوخأم نيبو ظر ارغ نالواهنیانعم حایصوب !و مالكم م مونلا نمای
 ريزان لپاه ام یعلا) چلا نونبد هنسمرعجو هنیرغابص كنه شوقورونیذهنالغوا هزاتو ردیدآ هل روهشملبخ

 1 مرچو روند +یفمارطوا دهم کو نشرب ورونید هنسخا نگر واهو دو دروند وچن نا بسناوهنسرتشوقو اوو
 ]| هموقهرع وهلا هلو ا |یسیکبیا PN هونیش لنت عو ماوق هکرونلواق الطا هیسکلوشو رونید هان و

 ِ لج یارعو رارعدل و لا روند هدلو لپسک نددوس مدل دتقویبکرعهدننزو پاپ چت (رارمل) هنشیا

 یو ښه دوخاب یمج بکر ونبد هر لوشو زد هنیبانهم صابصفو دوق رارجو روند «عو هرارعهدنوم ماظفلا نوک
 ندلناق هلپقیکب n لوتقمر دوخابهلوا لبافمو یوا تیم هنهد:كلوتقم هک لکم ید كلتاقالنم لکل با تمورخآ ۳

 راهبرد راکدیدآ زوکرص كنهیداباب کردم ر لا داچو دیم ئداوربنارعز هلک یوا لم ەنمډ كارخا ل قمرا

 .نالفوااعادو رب هیبانعم ټن عو ددوسو تعفرو ردهنن انتی دش قلباقهرارعو هلباه ردهرارعیدرفمر رد ید د|

 1 هدیننزو رطضم (تعما) قلما ونبیاهرارعهبقلاقب رد هنا تمم قلب وخد و روند هزلنوتاخنال وا وتو ۱

 نالوا ضرب هبهیطعو ناجا لاوشربغ نم هلیپس یبایتحاو رقف و ریقفیاّزتعملج زی ا قب رونی هک ریقف
Nهلبمناق ویو هاو ضر عت هللاحناسل نکس ب ویلو عواطم ین لاو سندنسابحدوخ بندنبانج  

 لابعتفا (برازبعالا) لاي ناز نعنافورهلل اضرعنمیاا رغم« ءاح لاشرد ر یف نالوا هد لاس

 ۱ هدننزوزبآ ریمل ) لّأس اسب ناربغنم فورعلل ضّرعا ادا زازنجاهبو هارعا لاق ردردصم ندروکذ متعمهدننزو

 رونیدهمدآ شموشوا (ںورعملا) مولا ق بی رغ یا زب رع وهال اتقن وند همدا نالوا بی لغ هرچا تریشعو موقرب

 4 وا شو اراجود هیهلد هنهنداسحزب ناییلوارارفرهدنرزوا هکررونید هذا ا لۈبش ور ورقمیا رورعملج رلاته |

 هنید وس هلبانه (ةرورملا )زرین دسر دب وس نر ورعمو هیلعرقتسیالام هانصادقناک اذا روزعم لچ ن لات

 كنبع (ةَعلا رعلا ( نضال تبایمما دف :ترایضاذا 2 هرورعم ا امالا روشد هنوناخ شما تبا صا ظنا

 نونید هەق تلصخ و اله دشیا بریا هرعهت ذخا لایشاروئد هنتلاح تیادشو ی نالوا« هدکنچ - هلیغف ۱

 3 الا ةع هباذ تارا صا ذا رادلاتّرعا لا شارد نس امم قلواول هربوگ لحرب هلی یسک هر (ارعالا

 سس

 اع را لنلوا بلچ زوطندنآ کر دیدآ مضومر و ونید هبهودولو اطوزوسورهدیسیامقلا عاریوجلا رونی |
 چ طعم و دسر یا ىش لکو م انسلاو للا ةرعرغ لاعب رونیدهننرب نالوا یظعمو هنس هن كبش ره هلی رازی

 ییعیهفلخ ؛ابسادا هرعرع نالی کر برعلال وقتو زود هنجرف كیونابخو رونبد هنییامكنب کد نورو | ۱

 تنی رپ ویلی تقفاوم ,هلینهچ عفرتورکه کر دذوخ ام نیلوا یاضمر یک دیدلیاقلیاردوخو تانیدوخ | ۱
 اهعلتفااذا هنیعرع ریل رد هنسانعم قمرقج بوبو ینزوکتمدآربهدننزومزز(ةرعرهلا اردهیاکنینکیدلپا |

 كةس ر ولوارخس ۱.هرعرعودج رتسا |زا هرو راقلا ماض ع لقب رد منسا نعمقدرقچ یتساتطك ەش پشو ۱

 یوم ی نخ هر رود هنشیود كشاب بو ردژراج هد هلبعع ءلرلبیع تا هیهباطنالواهدنزغآ 3

 یی چیدن طبیب هی یا عونرب صوصحم هنررع نابیصو هکر حیاذا :یشلارعرچ لا

 (یاعزع)رونلوا رعت جورا ولنکین هکر دق جهل واقي ورس اط ېږوه شم نکرد لښالا یسیراف هکر ديما
 دوکو او هدننزو ماپ طق (رارع) ردیمسا روک م بعلیرلک دید هزعرعهلیسانهرزوا سک تی رخ او یف كني
 هدنرلک دستم هل طب کرب نوکر هکددید هکر دیدآ وکار هقنب هدننزو لغ لک # لکی رارع تیاب # لثلاهنمو ردیدآ

 سر وغوا هد نن زو هروراق (ةروراع)ا)رونلوا برب هدقدلوا یاب هلیرب ېر هنسین ییا رايد لوا كاله هدیسپکی
 هلیسیس لاهعتسا تکاب تعزارهاظروتد هبفودنایلوا یکرواف موئشمیا هروراعوه لاعیرونید ههدآ موم

 او هزارعوهدنیب# :داه هر |نعكنی یهوجوز ونیدهزوت ا نالوا تُ اغ یبوز هلبعص ڭنيع (یملا)ربشلوالث ار

 دنع یخو هد یکیدلپا هاش كذک ملاذرد ةدارعینع!كينرف لوا اردن سعید دیس"
 هست



۶ 

۳3 ۱ 

 | هلکایادرمس هنام و رذع مدارب هدننزولاغتفا (راذتعالا) هیلو! نک هسکره یس الني اول کر وتیدهدیدشتلمو

 ph ilet وځی راو م هر تل 1 رتبه نیمار نیوصت

 ۱ ۳29 ناو رم اا هن جنم اهل را اذا تمایل رز لایه ۳9 تابرونابص مو) کیا
 || ندیم یدچ كنیرابانج یرعشالا یموموبا کر دلئاو یهدننزو نسح (رذع) تعطقناا ذا هایملا توذتعالاغب
 .یلصا هالا نور ذعلاءاجو قیشادکه دننزو اد را رتذعلا) ردندنس هلیبق نادمه کر ددعبب :ناهدننزو رفز نذع

 .نیذلا نورذتعلا عماف ردشتلوا لقن هنلبقام ۰ یس هو ماع داو بلق هلاذ ءان ردندراذنعا هک ی دیا رذنمم
 ۳ لو ناکو رذعا نم فیفا سابع نارو رذعر غب نورصقلا یعلاف قحشریغر حل نوک دقورذع
 | ندریذعتهدی واضیبریسفترذعهل نم فیفخلا دو قحا اریغوهام هدنعر" دعلان ر دعمل ا هلأ نعل اومناکو تازا

 هدننزو طب العهلاف فاذعلآ )هلرذعالو |ارذع] نا امهومیف رصقاذارمالاقرذعل اقر دی ورم قلو ا لعاف حسا د
 . || غنضف (زفوذغلا)ز دیسا لچررپ رفاذعو رونید هرفاذع هدشوس روند هپمود هنا مظغعو زوابو رونبد هنالسوا
 | لاعیرد هنسانعم كلبا ادت ن قلنغراد كي «:دننزو رح دت (فذعتا) ردقدارم هدینا هدنات یانعم هلبا رفاذیح هدتزو

 | اوبحریا ههنعدلب لات روند هرب لنا هو شیک دننزو لجرفس هس (زهمذعلا) بضغناذا لج رلارفذنغ

 | ني لوق ع هنسانجم برج رونبدهننلعزوب وا هيم كرانيع ( + رعلاو]علاو) هلیددشن كنارو عة كنيع( لا
 ۱ اس 81216 جور ورولو ضرهدننومنر ,Sige و دكر ۈنىد ەرە رقهنوکر مو روید دخل ۳ زوبوا هيف
 یی نیت تیارس هژیابسر ولیکود ټ ویل واق یراب وتى كنو وا راهو د نالوا التیم ردصوص# هنس هود

 | قمارغوا هب هروك دم تلق كلذیکقلوا زوب وا ئم هود رولواردصم هلیعف كنع رعو رارروا غاد هل هود لوا
 | لاتو لونهجلا لغ لبالا تّرعلابش و تبرجاذاناقلاو لّوالابا بلا نم ارع لبالاتّرع لاغب هني را نعم
 | كلام ومن مورو تعب یدآر رعو ةرورعمیهولبالارب وهنمطعتادیهوم ةرع) ءادهایصا ا داتّرعولبالاتّرع
 | | لاق ردلپتسمهنسانعمقلق هدولآهلیدانسا همارکو نشرب همدآرت و ۰ :ابساذ ان الف رعلاعبردلمختسم هنسانعم

 ۱ ا اداانالف رعلاش ردهنسانعم كلكه ننس هبنهاناسحا لاوس رغ نم ندمدارو هر هعل اذامشب هرج 1

 دوخ انربغض ییکسزوا كنودو هو هرکم هیاصا ادا انالف رع لاق ردةنسانعمكعإ راحود هردهو رکم مو هطروریدار وا
 اذا يارا الامام رعبا مانس لاقب رد هنشانعم قمل وا لئاز ندم رزان دلع تیر تب دوخاب لیلق

 | یورعلا) ا ږولوا فص و «دنوب رکذیساک رونید هدلو اسکن دوس دقم ندنتق و یکرارعزعوبسهذ وا لقوا
 : | یهو دوزعموهفلبالا ترعو ربعبلارع لاعی رونید هر هود شمارغواهنتلعءرع نانوارکد كاذک هنلع برج
 ۱ تانعرهت لا نزد هنسانعم قمارضوا هشراتلع هّرع نانلوارکد ی جف هود ید وپ هدننزو لات (رعرعتلا) هرورعم
 (ورهلآ) مهفاشف اذا پ ییا یهرعتسا لاقی رد هنسانعد باب ہر ہود یلعزوپ وا /رارعتسالا ارت رع نعم لبالا
 هلو لاذ دوخاب لیلقاب سر مرور هفمارغوا هنتلع زوبوا هدبنزو روهظ (دورعلاو هلنبتعف
 ۱ | نو و یسکوکو برچ |یتعو رورغلاو رزعلا نیبیاّعاربعب لاق رونی هبهود زوب وا ردفصو هدننزو ما ( علوم
 ۱ :هلیتسهضراخربد وجاب لیفان رهفصیکر واوقنعلاو ردض)|نیمسیا نعاراسج لا روید هکشا نالوا زوج

 ۱ ۱ هکروناواقالطا هنجاغنآامرخ لوشهدننزو رایعم نارعل]ررعلا نیب یایعالمج لاعپ روشداهوودناکرا شل وال ئاز

 أ | تاننعو كم (قّرعلا)۶ ارج یا نارعه لاب هلواز ولیکود ئزانو كرب ندنفلمطایکودشارغواهزونوا

 | یداو .رونلوا قالطا ههاکهلتبسانمو لی رج یا هّرعم هبفلاش زود هغازوپواز دوخ مندی دلکز عهلبععف

 | دنیا تیانجف تیدو تبارغو يداوا مایا ةنعم هنملبضتالاذه لعفت اللوقت ردلمغسم هنسانعم چک شاو
 | 4و هیماش تهج هد کاخ هرعف هر وکه ناس كسنابسا ر ولول هډ رف نانکهکمکردندآ بکوکرب عفو ردلبجتبسق
 لئسسهنم ورا رد ء ایرج :هکسلفنیماک ار یشنلوا یشن هب هودژ ون وا ناک غنمو نت کیم ون کد بیا لر

 | ین زاجا اجا رکیسع زممویما عمو دخل یرنکنییحنیبدارا ةرعلاو هرجا نيب تازنلاقف هل زمم نعیارعا
 فو شی اف اوت منم كابلا i ملا ستتٍیدخ هنمو, خراشلالاق روند هناي !لایتقو كنج ؛لرکسنع قرهیلوا |
 تارا نتوقموپم نو باک .یارخلا روندکمنودینول كن هزهچ یان ن ډیض »عموم الا ندا نود شیخ لات

 (لارخلاو) هدنزوآ عاف لصالاق اتما ) حاضصاذا یاهل| بالا نمارارعملظلارع لابی ردهنسانعم |[
 بونلک هک روب هل بشاغدا تلف مرزاعمو حاصاذا ارارعو ةراعم میلظلا رام ل اقیردهبانوم لوا دوپ هدننزو لا ||

 لاق Seuss بس حس

۲ 



۱ 

 اک ی یک

۱ ۱ 

 قالطاهغاک هدهرهخو هترفش یالضللا یزاذعزصملاش روند ناراذعه رغآ یکیا رونلو قالطا هتل رغآ ۱

 مپ
 نا نارتو هو هپ >و هللا مرک لع لوق هنمو رود همآندبالوبق هاو رنا هکر دهننانهرذاع هدننزوربما

 ینرذغ» نم تاهیاتصنلا نالفنم كزبذع لاقت وهدا رم نم كلیلخ نم لر ذا8 تقدر و هتایح دات مھم

 زولوا یراذتعا ثعاب هکر وند هتلاح ییدلبا ثتشتو بلط نوجه قلواروذعم هدکد لشیا ین هتسنرب مدار بر دغو
 ندننانوآ كب آهددنزو تاتک زاذعلا) یر ظن یانالف نم یریذعنم لوفت رونلوا قالتطا رص نو نیغه رذعو

 یعج روتلوا قالطا یخد هذلشاب ردقج هلو یتسیتلاص قاشابهکرونید هتبزب نالکه شر اقاکب ندنرالوبو
 یرضوظ هتعشمون قلق لنصا رونلوا قالطا هنئاج یا كلافضو روند نارا ذاع هنفرط یکم هلی رول کو ذاع

 هدافتسا دیدج ینو یص ناتخو دیدج یانبزنراذعو یدلبا تدارس هلاقضهدعب بولوارازب نالوا ضابب
 ناتلاو دید ءابلا ماهطوهو نالفراذع فاك لوقتروتیدهنفاین نانلوا بیترتو هشت نوا بابعاهدکلیا
 هدنرب ضعب لوخ اپ هلن هزروا کا رهصراونهو مساورب دکر ونبدا هو ظیلغ لوت دیندطا *شلبةداتفتمالاو |
 کنی راذع و دینا كضرا نالوا ملتوتم بولح ۲ ندلح مان فط هدنسدحاانهفوکی ارغلارا عزا و شرع |
 راذعو رد دارید رطینادوخار قلموق یدازوا نو زوا ییاردشلواعقاو هدنرعشلرعاش مان همت ر او دد هلت
 هکر دکعد ءابحو مرش ی زاذعلاعیلخ هکر دندانعمو نانا تشم ەك ر دذوخ دنده اد اذعرونلوا قالطاهنایخو مرش

 کردیم افغ هنوکرب زاذعو ردشلوا هلاتخو بیت للرب یراسفا کا وکر وئلوا رتعت قی رص هد زیات
 ڭىرغو كولمان لصتلاراذعو رولبروا یدازوا نوز وا هتبرن الکی ستلا ض قلشابنکرولبصاب هر اذغاراوط

۱ 
۱ 

 [هرذعلا) روئید ةا نج هنلوادنب هنغلشاب یغلهدنروبكت هود هلسودنکو دلایا راذعلا فیل مالخلاقب زوتلوا
 هثربراذع تنها یکزاذع هدنن زو هفرغ (هرذعلا) روتید هثماعط هتهتوزایش یکراذغو اریذع هدننزو هدفا ۱

 كفحوجو رونلوا قالطا هجا ص كلولب ربو هنسانعم هیصان رونیذ هچیرپ نالوا هددمجو ردیدآ اغ هتوکرب رولیصاب |
 نالوا هدنانزح رفو روند هرلب وت نالواهدنتسوایتسن ری كنم او هتسانعم هقدر وت هنب نکرد نالوا تاش |
 هغل ر قو ها تخ یا یصلاةرذعتفو یدلاقب ردهنتسانعمناتتخو رظبلا یا ةرذعلا تنعخ لاقت رونید هازل

 برض هدنفخ هسکنندیا عازخ ا هنت قوسرغرب مالک باضتفم یااهزذنعوباوهلاقبهنمو ةنسانعم تراکب روید
 ةرزوا ینا حرا شزولوا هدنرخ او كناشکپک هک ردیدآبکوک شب هدکلف هرذعو رد دزناب زیخد هرنعولاروئلوا
 ذنفو روند هکلباهلازا یتزاکب رق هرذعو ز رذیا عولط هدنزارح تو مانا تولوا هدنت ءلروبع ئارق ات
 ردیا عولط هرکصن نون لیهشزولوا دنشماوه ترارح هدنعولط هکر دیدآ کوکر و رکداکانهضشم یا اهترذعوبا
 كمد لوق يلع رد دا تلعر ندنراتلعزاغوو هتمالع یا هبرذع هذه لاش رد هنسانعم نانو تخالع هرذعو

 خراش ردت رق هد ك جوكر وتبد ةنلعكروك ذم عبوهدزاغرن و رونی هطجو الا قرا ەز اغار شاق دابا
 ثداح هدنرازاغوب راقخوج هدنعولط ؛اروکذ م نکو کی رلکدند هرذع هد راح عضاوم تلعنانلوارکذ کرد
 هلبقنالوا لوب هلتفعوقشع ردبدآ لقرب هدنم هرذعو زا ردیاخارخا یتاقنالوا عن بوشد ها هتسنر رولوا
 رواد هذآ التم ةنلعركدند روذاع(روذعلا )روند هنلعیرکدبدهرذعنانلوا رک د خد و (زوذاعل ا ردقج هوا

 هلتزنسک كنار رولکیراذغو هلبعق ك نارو كنبع ر ولک یراذع ییتجج زونند هیق رکب « ددنزو ءارجع (ءارذعلا
 هکشا نوجمارانخ او رارقا یرامرحم یس هلوقمیرخوا هلکنآ کر وتدهنآهنوکر ندرومد ءارذعو زولکتاوارنعو
 ءارذعهلمر لاغبهلوا شماننکجبوصب ای الصا ک کر ولوا فصو هغلموق لوشو ردب راکدشا رعتوغروب روی

 هنجرب ءازوج لوق یلعهنجرهلبنسودب وقشرغیا ءارذع ةر د لا قن رولوا فصو هب وا كدا دو اطوت مت راضاذا |
 عضومرب هد هفاسم دیر هماش قشمدو ردیع كن هرّونم نیدم ءارذعو نوهیدلوا یتروص رخ روئاوا قالطا |
 ندبالوتف هناتهنو رذع رذاعلا )ردهبرق فورعمرب هدمانش لوق لع یدناوا لتق رعچن ةن واعمهدناهکر ددا |
 هطااغو شاو رود هن رانالقە هرکضن دقدلاغاص هزاب و ۳ رود هش نمطهضاتسا نالوا هدران :وتاخوروندهمذآ

 هدنسلوخو هنکواوا هدننزو هرم (ةرذعلا )روده طناغیخدوب هدننزو هز (ةرذعلا) هلی اه رارندیخد هرذاعرونید

 قج هلآ نافج ندنضا یادغب و رونبد هسلح یندلوا مقح كسانو هنسانعء راد ءاشفرونید هب هصرغنالوا
 لامتلوقق كالا نع دنع وا لاق حراشلالاق رونید هب ةدرهکردیعچچ لراذعم (ریذاعلا) رونداهب هنستزنک

 سلع (روذعلا) طلا ىا راذعلابیتالاقب روناوا قالتطا ةلبلدو تر اذعمو هزوتس یا ةبالا هرذاعم قلاولو
 | روتیدهمدآنالوا سفنلا دد شویوخدن و روند هکشآ یراشح نالوا زاب ی وط هلغلوا عساویسو را هه زو

ag ens 

۱ 

۱ 
۱ 



 ۱ یکیدلیادرب|كمدآربردراردبصم هدننزو همزکم (هردعمو )۰. هدننزو هیقنم ؛هرذعتو هدنبزو :يومشب,یرذعو هلن |

 | کرذعو ارذعو ارذع منصایف هرذع لاقب رونلوا ریسبعت قتوط روذعم هکر هنساشهم كلا لوبق نیهناهمو رذع
 لاتلقنشنودر دل هتم هنتسانعم رفظو زوفرذعو یف مولا دنع فرو نع لقا نایایلا هالا نم نرتشوقرتسو
 | ورامال سکت نیع ت ةرذهلاو) هلی الث تاكرج ثالاذو كب: مرذمملا) ةيلغلاو ا یار ذعلا نا برطاف
 رد هتسانه»قعاوط روذغم یدو ةلب مسکن هزمهنانعالا) زونید هکلبا:لویق یهناه ورن نالوا دازیا

 یدناادا لجزارذغا لا رد هنسانعم كمل ئا ادب هناهب وږ دعم دننه داغر و رذع نح #عنصاسيف انالفرذعالاسمعن

 ۱ قلوا تباثرذع نوجا مدآربو ث دجبا ادا نالچ رذعالاعی ر ردذوخ ام ند هرذغ هکن دهن اب نجم تل دحو ارد

 ۱ كلي اریصقتبویلبا هغلابمو چ هدصوضخرپمدآ رو رذع ول تبث یارذنآ نمرذعا لاق ر دق وارونه کرد ونس انهو

 غلاي لو صقاذا هيف لجراارذعا لامي هنلبات ارا را.هدنتروص ردبا,ناعماو هغلایم لميدان ك لاحردهنسانعع

 ۱ ۳تا یی هضام ن J را لک الف ةدناملا تعضواذا رعنا نیدخهنمو حراشلا لاق غلابم هنا یریوهو
 | قناس یان هلکملک هنسانعم كليا هغلابمو دج هدضوصخر راذعاو غلاسیل یاهسیلع:لمحم كلذ ناف رذعیلو
 | لاف زد هنشانع» قوا مشکی اول ذو بووبع كمدآرب ءغااباذاهیف لجرلارذسا لاقت رولدا ةا راچخ هدنزاننهلبا
 ۱ قجنوکلهال من حب مفت ةنا نه اورذعب ىج سانلا وب م: نا ثیدبطاهنمو هوو هیونذترک اذالج اونم
 | کلدف هرذعباوسأق ےن یی موکت نویجوتسی و مهسفنانم اورذعبذ مهب ويعو م ونذرمکت
 !هثیسلانعم طیف عك مرون اب وا هناراذعاو رک ذیساک هانعع وهو هترذع نم ءادیلام*؛یوری و
 | تنشو هلتخاذا مالقلارنعالاقب رد هنسانعم كلبا ناتخ ینالغواو اراذع هل لععوا هما اذا نسرفلارذعا لاق
 ۱ فاضن او ناتلطا ماعط لعاذا م وقللرذعا لاقب رد هنسانعم كما بیترت ماعط نوجا باتیحا هدننوکود

 ۱ یی اطاق ذات زر ةنسانعه کم دارا تورو هینکربو فضنا اذا لجرلارذصالاقیرد ةنسانعم |
 ۱ بک و تل اهبف ترتککا راذلا ترذغا لاقب ردهتیسانعم قلوایفوچ تالم او تالضفدربربو هیفرت اف |

 ۱ بوت یاب مش نر بابا هدکدلنا هدانتسا دیدخ* سرب دوخاب هد ؟دلنانابتخ قجوجد وخأ بو زدیأب

 ۱ دیدج ئشب ةدافتسالاوا ناتنطاوا ءانبلا' :ماعطلعاذا باممالل لحرزارذعالاش روا اننا الفا تفاسیسو
 ارزو فن قذملا) كاللا لع فرم یا لو ها لع رذعافدیز برم لاقي رد هنسانعم یوا فرمشم هک الهو
 ااا نماوتفوازنغلخارنع لی دمنسب امم ناو اینک ی ونذو بوبع كمدآرهدرانوب هلیعص كنیع(رذعلاو
 كلتا تباسیموجو ءابلا تعب هسفنان ۰ او رذعب یسیوردقروک ذلا تيدا هنمو هب وبعو هپ ونذ ترک اذا یتاملا

 بابل ا نم اوذعو ارذع سر هلارذع لا قب رد هنسانعكمروک راذع هپهتادو هنتخاذا مالغلارذعلاقبردهتسانعم
 ۱ :بوذاجلا یپصلا رذع لاقي رد هنسانع هنسشانعم كنا یسیرغآزاغوب نمی روذاعیفجوجو هراذع" دشاذا لوالاو یاثلا

 ۱ نقيا دارا رذع هدننز ارو لیعفت (ریذعتلا )روداعلاد باصم یا روذعم وهف لونهجلا لع رذعف هعجواو هاضصااذا

 رفع هل تب ملاذا اریذعت لجزاار دع لاق ردکشیادارا بذاکر ذع دارم هکرد هنینانع»قمالوا تیبا < همدآ
 كع یراذع من كنالغوا هزاتو ؛یهساک بالا نور دعلاءاجو لاعب هلوقرمسفهبو قدصرذعب ت اهل اذاكلذو
 *یشلار فعلا رد هنسانمم قاق هدول هی درمو نیجت ییهنسدربو هرازیرهش بناذا مال ارز ذع لاهن ردهنشانعم

 ۱ .پادلار ذع لاص ردهنسانعم كلبا لعمصمو وج هیلکلاب ین رات 1و موسر كيارسو هناخو هرذعلاب هعطا اذا

 ۱ ماعط نوا ثفایض هاج ا هلک با دا هنت دډحر و ا لی دحرب دوخا شوک ات تنسو ایهرات [سنطاذا

 :ندهنس نم كلبا توعد هماعط نانلوارکد قیاخنو راذعلاماعط ذخقااذا نالفر ذج كابل زد هنس انعم كلبا زتو ت
 | كيتلا,داربا دیذاکرذغ ید وب ةد ین زو هلعافم(ةزذاهملا) راذعلا ماعط ىلا مهاع داذاسانلا ر ذغ لاق
 ۱ تنا تیام هکسشزو لعفت (ر رنعتلا )رذع هل شفا لادا لجرلارذاع لابش رد هنسالئخم
 هکر دهنشاتهمنلوا ناکنالا مع وصح بویمرکه نوب لغلواراوشد تب ا "دافرب ورخت اانا بانا ا دعت لاقب

 ۱ E مل اذازمالاز دعت لاسقب رواوا منتم یلوخد هلوصح راد هلبدبس ییطع نامو یوقرذع
 | | ىۈل مند لشنشرو یکن کا بسلا ءادسا ردندانعموب یزرللاسعتسا« هدنلجک عنتم یر نعم نارافنصم رتسعتاو

 | لاق رهتبسانعملوا هدولاو قالب هراد رمو ساو سرداذا م زار نمد هلاش ندهنساضعمقلوادون انو وج
 هکر دەنساتىنەم كلبادربس تلعو رڼع هدننمص هدامرب نوعا ین ز یدنکمدآریو ةرذعلات عطلت اذا*یشلار دذعن

 | نذعلاررفاذا لجسر ار عت لاقزدهنشانهم كابارارفو هسفنل اذا لج راار ذعن نیترات ندای
 سس... تیصصوصس س



 ر
 روید هوا ما عاونرب ضوصخم هب رع ناونسف هدشننزو رنه (زیعما) دلولا نم اسب دعب هد

 *رروراصهنب ابو الوطرا زنان بول ذلوم ندا عتقتوافاحوکتدواجکو دن رلکدنددش رمسهزوکه شان خب هنا
 مسن ندفیل هکر دیذآ ف :لظ هو طور هیت )اوج و ریش ها قو هزوک لصوصخ هنع رهمو سوم ۱

 هلوا شم اطاق بونکو تنوما لز هديا رو لاوسندیدنکی مان هک رونید دمدآ لوش هدتشنزو روذعم (روعلا ۱ رونلوا
 || هدنزو ما (زعل) لاژسلاب كلك هلا عنخ ابق ناک اذا هیلخ روضه لج رلاقبزدذوخأم ندنسانعم د حالا کو |
 |مرحاعاز وتلوا رعت جۇل واک: هدیکر نینعیا ز غ نترفو لجو لالش روند هناوهمدآنالوا تیلوحیر نو نیټ |
 ةدننزو هفرغ (هرععو) هدننزو رګ (رعو) هدنن زورجا /رعاو]هدن زو رهوس(رجوعو) هدننزو زا: وکو
 تمکن دنافصاو نافصاو ریما تیر شان هک مان عفان ندنس هلتسق یغو ردیعسا كنید در هل تنفر هرععو ردندلاتعر اشا

 ؟ی درک( ۍرهلا) زدن دار عا شر نادنس هل دب لولو زدیممآ عضوموتهدانزوژیبز زتو "ردیجمآ یزدن تل رای |
 ج اغلا )هادی ا یرعع هناصا لا روئندههیهادو تفاو سذک یا یتراعه مالک لا زونیذ + هزوس نالپهدننزو ۱

 | یک لیاباو لت ون رور وچ یدرفم انهاظ هکر ید خراش هن انس نیلا لثکروتید هنیوقموب رنج هد ززو للدار |
 | غدآ نانا لک راقموب وچن ید لچآ یس دون هد زون اک( الا )رونید مرلندبا لک | شرا وپ رز بجی ابو
 تر السا هم دنس هب وضنم نانلواریبعد هعراص هلغلوا دنمزوزو "یوق یز زونید هب ییعثزوک لوشو زونید

 نو و رفیع اع ارنا قبل قاطبال عب مص یار وه لاعب هلو ازم مپ تمواقم |
 ]أ یهود هلیمقف ثانرح (ئراهلإ) نالا اذ یا ءارععاصع لاتب ولو فصو هکبکد نالواو مک بوباوازود ۱
 :ود ارتسع یدرفمارولوا ط سوپ هک ونشید هغ شاپ لرلککو ییهاودلاپیا یزابجلاب امت لات نوت ناف او |
 | هنو ان -نل هدوک اب وطو زانقط لاوشهدشن زو هل حبرفس ( )رپ فک تخت نا شا ۱
 | ردهدننزو نوقم کر ذی بج رور ی رال1 ) وولاة فطحل کم ئا هریک ارا لاق هلواحنورکبلف اکموتد |

 | دونت یا یزاکک«دننزو زب وف جول )روند هراطخ نوزو لو لوب نالوا تداحهدرانلنوق لتنمو |
 اإ ماذا لدار: ۳ زد هتسانعم كمر ود هرمشط ثودازوا یادو دهدننزو هری( هرم اوت دومدآ

 زود هالتك اش هلع تانیع ( ةر و علا) ردضوصخت هفمو هر زو ذعادود هرعنعوشا اتۋ همت هنتفش ۱

 | هدناغوءافخیا درهم هی اقب روت ذهلوا شازتنودظیلغلدبعشقا. مادناوانضعا هيف ناو كوه )
 ۱ هدننرو رد (ردحلا) دید ون اخر هدننزو نواری( وچع)ردهتسانعم أ نممفشقا ءا هاجد اواو قلا |

 || ةو قوحتلقنافاض ندعو بلع رج اذا ل الا تابلا مارد غه اعر دع لات رد هنت س انعم كلبا مادقاو سرخ |

 كلر هايس ر طخ تیکه لبتعف (ردحلا) نشك د یدشرطع یاردع انناصا لوقت دراج هد هلبع كنیع هنر روت |
 لاعتفا (رادنعالاردملات علا هژادزنک دام بالا نم اردعناکلازدعلاس رد هتسا نع»قلوا قو و

 ناک ار دتعا لاق ارداق قالوا قالصا ندروم عزوز دع عم ناک[ اردتعا لا زد هنا تمر دعه دینزو

 ا ةا یک شروف "علا "دعلا )ا کی آر داع لحتر لاقت دون 1 یال: دالا )رطلا نما ۱
 | :تلناز هنجسفناسفا زکز نیس هاد عزنر صوضخح هنع : ضزا هدننژو تارع(نادع) هنس اعم الطرود ۱

 ۱ طولا هدنفخ یظول كب هلتمجو رد رذز هجتروفهدزخ هدرخ یراهنطنوز ردیا هطاول ت وشو د هرز اات دک لک | |

 روئي هدب زو :هحرحند (ةردنغلا)ردندلاجر " یاسا هدننزو دادش ا ادعو رادعو ردلتع برضارادع نم | ۱

 ۱ هر هقأن هدنوزو سج هدننزو ناور خت (روهدیعلا )ردنعم وه دتشاا ذا رطلاردنعلاش رد هنساسنعءقناوا اهل

 ]کابل كرت نتسارحما كرما هکر وند هام نعد ردفورعم رسا هلن توک كند *لاذو ی كنیع (ونعل )روید
 || دع رفتم ند هرذغ لکا یس هام رذعوشا هروکه ناب هدّراضب تافلومرولکز اذا ىچى زدلالوا لیتو ئاس

 || قلح كلذك تراک دلج امت هب اغ زدف رصتم ندنآ یزاژانو ذعار وا رک دل اردا ةا سایش |
 || هام یکی دلیادارباهدننعضیب وند وح زاناو یدنلوا همست هلکنآ ضراع, دوم انار دک و ضراع نان ۱

 ]| كراح ننوردوهدراذتعا نالوا هنسانععهایم ع اطقناو ردناوحم نهاک سج لکن آ TE ا وک ی دناوا ذخ اند ند
 مدنفالطازو دغ اه وخذ وز دننه و از وص هند نالوا س هردنمو عطقنم ین ذهبا رذعحوضوهد راذتعانالو|هنساتخم | ۱

 ۱ میلشیا بم ةتسنوش ینانردلصاح هلکعد مدیا یشیالوا یررد هزوک وار ذع هکیدلاقو رذر زط تقلا رادرم

 ود هلکید شيا دعب نکا مدلنیا ین[ اهح نکن لار دنا جورختندبنذ قوم هلنا رکد یهتسللوا هکر دهلکعد

 | دذعو رذعو یهتا رولوا قاطمصوصخو موهدنلنبردلکد ننکعاابرف تواوارذع هب وتر هس رد ةب وتوو
 سس

 ج ا



 قروب دعوت لس نیس واقي ناو هطب روت بلط نعي هبق حدقاذا نايظإشلادنع هما

 هادرپ ضعب هدننزو ر وفا کک (نوناعلا) هزمعاینعع انالفربعلاقیرد هنسانعم قایق هزت بو یدو وس نذار |
 قوص كئرودشوادی رون اجزا دارو ضرالا ن ةککھم یا روئاع یف عقو لاقب روند هی هکهمو هطرو نالوا |
 هک وعلظم هنن رب ۍک راغ « دنزو دوعق (رونعلا) زونلواقالطاهب یی وقوروتد هروقج شل هثهتو رفح. |
 زانییکش عشود وپا هنب ززو ك ۲ ایوکر تابع ندقلوا لطم ناسهکان تلطریغ نمرد هنساننعم قلوا ||
 ناغ | هیاوهو هخاریط هدینشنزو رنه يتلا هيلع اذا لوالابانلا نم اروشعوارمع :لحرا سلع رع لاقت 1

 نالی سوله جون راز قاین ؟ررو و نیعاارشعلایت ح7 الاغ طلنلابهنمو روید هزاسع |

 ر انت وب ین را صدک هک ولزا فول ول زف هتسانزع» قخرتاو نوندونش و ۱

 ن(هزبم] دز اهلی فون هرعسکه تانیع هدرانوب وایفخمارنا ئا رتیعالوارشعالوارنا:هل یراال۴#لثنا نمو |[
 اها ذا ر طلا ذی رافسا ترق لاف زد هنا لغم موحماق فو دیکروا یوق نوعا لافز رخكح وک دنن زو

 r یا اص لوغبل اقتروش د هزوس نالو رو دند شوق لج شوط هلیضكنیع شعلا )امهر جف ||
 دج راش روندهراجشاو عیزنانلواقس یارو مبا بضح ید ول کر سعهدننزو ن رع( یز علا) ر دز اخ
 یر ريغ ۍژاعد لن تکذیب رولو | یکش عمود هرزو اوصهسفنب یوبلنا باسعتاو لاعا نعناص ||

 :یرتعوخرزلاذکو رطلاءامنم ةقورعب برش یذلا لیل !نموهربتعل هیففاترتعوا لع ناکام اکا تيد ی

 بلطق نکب مانا یربع لجبر لاتتقب ونلوا قالطا هسک شش ی ,نالوا غرافو لطعم ندنتلط توج اواو

 ES لاقردکلوا :تفوخح نالوا باونض:نکآ از دیا .د دم یاب اضعب هدانشعموت ةزخاالواینذ

 نالسرارپ هدننزو مقب (رمع)ء ةزخ ال زمافالو ایندلا نما ق نپل یذلاوهو "یزیملا اغ هالا نالا ضغبا |
 نم فلا دبا یداورل هدسننزو یراکس (یراثع)ردهدلب رب هدنع هدننزو رح اعز ردییما لیا
 نالوا ناوص هدنوب کرد راش هصنھشو هتیعب ىأ ةرشعب تو وقت ولو قالطاهنیعو نص كشر هدو |

 | دراو ةد دحل ةر عسل ضرات ممالبسلاو هولا هيلغ هن | :ويشاهك هد ن زو هز (هزبع)ردقللو هدننزو لغيص
 | ردندن کرد مالا ناهد شنزوردیحب قایع ید نلوارک د هدام هدام ر ضخ هک ردیدآ ك ضرارتردشلوا

 اوری یعو) هد و ن (رشعو)هدننزو نارغ (نارمع) یدنلوارکذ هدنس ءدامع هدنزو ریز (رشع)
 | نوشیدن لاد مزو نالوا شلاق خوف بولب روصیب وصهدننزوهنفتق (رمع آر دندیماسا هدننزو دخ یثعو|
 | رادیعما لاتسجوقزودرب هدندالب یس هلیبق یطزمسا-هرمعو هرضف قیو وام صتما امبنعلا نم یهو ر هع لاوان لوقت
 ۱ طغاغادا عبا زلاتان لإ نم ارج لج ارج لا زد هنسانعم ق لوا ظیلغو نایعنش ی روح و كدا هاتف | علا )

 | دنا خلوت الصو كيهنسر و نبض ذا لا چ لاقى رد هنسانەم لوا لو ك ىنراق ك مدآرو نهو
 | ولنراقلوبب وهب یشک نالوا نام ششو نیلاق یسهدوکر دفصو هدنن زو رجا (رکالا )تلصاذا سرفلارع لاق

 | نه و] هدشنزو ضنك هلا أ نطبلا خم ى ارا لا شو نمس یار لیبو لاق دوبل بین
 | هرم عتطوم دنا هلبف كنب( هر ) بلصیا ر چو رج فیظو لاقب رونید هثبشنالوا نیتمو بلص هدننزو
 ۱ ةموکو دنالواهدنسهلوقمحاغاو ردفح هلوایرناراتف توم و هل تظلهدا رمردن را نالوا تظلاغو تك رکروتند

 | نخ المو یا هاناو هب وبع یا 9 هرج و زو کتب لئم ا هنيو هدننزورفز ولکر ا تجوب هو دمو |
 دوخابندفوخ لاریو رو اناا افلا نانا نمآ ار هقنج رج لا ردهنسانعم لک ونوس هدننزو رن (رهلآ)

 | یوحنا افعي مس رماذاانار یو ار لج را رج لاقن رد هنسانعم كاب ار ورم هلتعرس نشان ندصوص رب هلن كب
 لا رد هثتسا عمل «وک ی کرر وغو ربجن یتراقاباوبوردناو بوریدلاق ندربیزلا کیا یهبق كشاو هوعنو
 د هنیشوبیدآ رب و هبلع لجاذآ فیسااب هيلعزمک لاسفب رد هتسانعم كلبا موطهو لجو ضقاذآ راس اریع
 ملاک *ااذآ نالف لع رعع لاقیرد هنسانعم كلبا مارباو ساطاو رج اذا دیلع عع لاقت رد هنسانعع كلیاعنم

 وخ نم اعقیلس ماذا لجرلارام لانقن رد هنشاسعم كلام ارورم هلنعرسن ید وپ هدننزو هلعافم (ةرجاسعا |
 | لخت را رعتعا لاسلقعردهنسانغم قعراص لر هیمرونکن دنتلآ هکحنیدننلدهشاب هدننزولاسعتفا (راصعالا) هوقو

 ژادیشت راص هلرابرغ هکر دقغنراص لر هرونککن ان مکس یمالوط ضب دند یم وییل ثلا نود ها "فلاذا

 نار عم نج رخل اتق و رغما تسسلتاذا ةأرملا ترعتعا لاسفن رد هنسانعم قفوطرعم یمسف نونانت راقت
 : مالنب 1 زلات متعال ریفنسانمنقب روغوطدلوم رکود ون ندندالو ن ناو ربان اتار ھئا
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 Feret قلزغوزعو ظعنا ادا اروم نر دم قانغىچە :كکبماوق نان تل دودو
 قلا خدو هدننزو ننک 6ر ات ) رد اب هدمز سکوت ها مات تلاوعواهذ اذا ةتلازعلاض
 ئؤف یا و اتع برق لاشن مرو ها اناوتو عاش یار اتع لخو لاقب وتید# رو ریلجف دود هست

 داسننب و لصا هل مسکجثلنیع (تعا شحومنشخ یارآآستع ناکم لامپ وند هنا رش
 هبا عترعراضعب قوب ماز رش هدرح هزوکن لوق e تاپ .عونرنو لصالا یار کوه لقب ریتم ۱

 یو او هامون اج یلدا اکو انا کچ میک و
 یدیلزلر دیا ناب ف نوا مانصا یرلکبلیا شنسر برج نوک ریشم مدنیلهاج مون هو لوشوپ رونی ااویچ
 نجوا ربع ندان ید کمان منجانت ازرع یر دیزکر دا هلبقرزعو ردشلبا صیصخت پچر هش ا
 ینو ن د چو نه اطا نن تان و دیدآ یط ا رب ن دنس یا ذاعم نومو ردا یزد نده ن

 FATE ردزلتدحم هک نوټرخلا غرا اتا ےماقو ناباو ییباتلا ةرنض نب كلمو مالدیسب نی ناکبو
Rrلی وعو زدند سبلاومرطغونب قو ززم نی لیضف ندنیبدحتو ردندناور هک یدیایسیبضاقرنجم"  

 یی لیکر ونردهچاغآ ۍروقرآنالواهدنښزوا ك نیر ومد لپ لوق ییعروتید هنیاصكنیسبهاوقم هتلاپ و تاپ
 دزو ونيف | مرسلا ) نیل یاران لاقي ذهنم ناینهو زر دنارو یا غضواک أ نغاآ هک نکوس

RETکارت هکردیعجا  
 یم دود وار ماع ن عر دن داععاراعو و وقوه دش ىارغع هيف لاعب ر رددنسانعم تب وقفو ت دش تم

 :كينماتوع نا اوست کاو رونىدەيەدالۆ ل وشل ارب پک ڭا .هزاعلا) ندیم یت رج كن راباتتچ هنع لاین بر

 قاتل رکو صام لرک ت لذک د ندر ذو یلتسن كبمدآربءزجو نل زونفاط هتند وک بو دیار هلال هتیشوش ِ
 | زکء ییاتیدح هنمو جراشلالافرد نوخأم نیدننمانععلصا رونلوا :قالطا هنتزبشعوابیقا نالوا نی
 انکو شی رق نمرتهاک میم الرشالا نیا لاق ےھت : موج جم

 تلطلادعون الهه هم هب راقا:صخالخرلا هعقزاعو ها باک 24 ت

 زانو ها قد هوا نیکسکو ودود هنکلنیکسک ك شید هزعو هدالواو "یلعو هدالواز زا :ناورقالآ:

 دعو هیلج یز اتو هام نونهو رخ فقیر شل یا ةن ن لانش نوع مو ایکو او |
 رونی ونمنج رخ كنابتنانلوا ر یبعت هریکو ردنا ونشوخ یرلکدیذ شوکیا رمټ هلفس هکر ديما شوجن ززم |
 ةع ارا یا هل | ةف ئم ير# لاقب رونید هيايلايرا اوکشوخو نذل ناديا نالیسندنرفآ كيوبتورواوا لوطا ند ۱

 دبا ةتسکنوعتهیکیا همدان ةرصو تن و رع: نعردن دیماساهزتعو رونی دهکس ضلا خم ا تدم
 هرصیا .هراونع لجر لای وبار وند همدا زووقو روتلد ةندشس هچراد سم دوبل نیکی عا(ةراوتسل

 تانلوا رککذهدلاجفاو راوطاهدننزوخپ رحادن (روتعتلا) رددزنابز هد هلیعص كني هدر دیدآ هیتق چوک ری, تدیزطو | |

 تنیئناوا ةراوتملات ایسنا الجز اروتهت :لاق رد هنسانلعت قامت هوانا لوقیع كم زکیهنسس ملی ءزاوتع |
 ندنداسسا ه دننزورف دز( رفیع ) نه نی کز نر ماع نا هدننرودق هز( هزلع) زاد ۳ یوتاب ههو یاس (ېتاچ) چلا |

 | تچ هرای علف ردندنس دم هدشزو هنیفس هرشع ندع واد نطلرندنبیسهلبف نزاوهبببج تیتع |

 دن مهد رونع) دا نایت لوق رند با اتو رده هک سرفه
 كناسنا ةدنیزو باتک(راتعلاو)+ .هدننزو رص (یشعلاو) EE ن ناشی انو یم یا ندید دور ۱

 ارانعو ارنعو اعز عو عو سرفلاو لج رااژام لاقب ردمنس انعتیمایق هر تون نکیتوا بوج روس یا كناوپجو |
 توپ لواادوخ ان ىپ لوا دان اؤ م دز زب لابقاو تخ ین الفبکج دن دانعهوب یکی اذ! سا و مارا وال او یا بالا نم |
 رک بشار دهم هنو پ خلوا علم هب هنسنرب ځو زا ری هدارا سانه هتک بغیر اید م چچ ع درب لود
 رد هنامانعم آی ط هدند و تذل اذا نالفرتعل ات زدقماق ندکچ رک ہک ن دمت هاب لیوسنالپو

 ازک نیس اکر وتد ہرا جاو عرز ییدلیا بس ی وص وو غب هکردنتسانهم یر عو لیزضادا قرخل تعلق |[
 یخوبهدننزو لعفت ییعنلا) هورکمو رمش یارانعق عقو لاقبروناو قالطا هجو وکو رشه دننزو اتات او |
 ا كمدرب لبیک ك همه ںانمالا)ر ۳ عع لج لازم اب زدفتسانعم كروس پىواق قایا |

 هعلطا اذا هبلغ هربعا لامپ هیتب اعم قافملفم هئ شر یدآرو هما اد انالفنجا لاتیزدهنسانعم قایق هرب | ۱

 لاق ردلمعتبسم هساعما کلا غف لصفو تم هدزروپتجب ايو نانا و الا ب دابو |
 سس سس سبب هم س
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 | كررون اب یرلکدید سراپ هدننزو رهوج (وعلا) ردیدآ تاب رپ هدننزو ءاربج (ماریعلا) هلیع كنيعرولکرع
 | بوراص هل رلطاله یرومدنانلوابعت کلاه هنیفس هلیحتف كم (رییاعلا )هنسانعم دهفلاو رج رونید هنکین
 مع ظعم ربعم] رد مالشلاهیلع حوتنب ماسندشخ رانا هدننزو رج اته باع) رونلواقالطاهباشخا قج هیلغ
 | سوخلام رولوافصو هبابنالوا لماکو مانقرظرههدننزو ریطعم (ةرعلا )ردب دآ كغاط رب هدنبارت ءانهد هدننزو

 [هرعلا)ردهب رقزب هدنبرقناورهن هدننز و یتربج ینربع ردیدآ عض ومر هدو نادل (ناربغلا) ذمانیاهربعم ||
 | سیر | ةع نادبزعیارحا هکر دیم جاترب عونصمند را رهوج تق یذ ضب نو هزرخربهرعكنیع
 | تامل ]زففو رعم موبار برعلا نیل هلا ف (تازبعلا موب ) یدیشلو بقلس هل ریعلاوذ هببسوب یدیا ردبا سال
 هشلشیاو یقضقهلرانیع (نارتیعلاو)(نارت وعلا) راج یا ةون اع غل لا شیر دلمعتسم هنا تعم هغیا سو هزاج

 | هدهسطتاد رفمرذندآ تابترب ردمت اردو ەم كن هنلشیانو زدەلاا ی روواویربرد ناوتعلترد هدن وهلا

 | و روتکه را راتب ند هبعکج اخر دابن وشوخ رلردیارببعت نارطبع هدزاایدمبرردباابب هلا هتاراو وب
 | تونل وا نین هل لق ق وهمس راد د یار هبمکاکآ رار دیا عضو هنغلارا باوا نوجا بییطنو راردیاهټ وش
 كيا روند هشورکمو رمشورونید هشیاراوشد و دیدشنارتسعو ردعفان هدنص وصخ لابحا هسالواهج رزق

 | ت دنآ للاخ هکدهنسن نشبلیا هل دخل واقوج كب یرابلاج و یرنکی هکردیدآ ر جش ع ون ربو رد اج هد هلیصتف
 ۱ ندندآ لحررب هدننزو رفنضع (رتسع) ردشلوالثم بارض هدراوشدو د دشرمان وکار لوا یرظر ب ونلتریآ

 | هنش هلکساعنب بوقجندلحم مانمضاهدبرعلا ةريزج هکر دینسا كل وب خاطقحهراط رب هلیصتف ك نبع ( رابع)

 زا لادنع هدننزو ئارفعج (یردبعلا) رونید هثبشظیلغو نیلاق هدننزو رفنضغ (رمل)رونلوالولسندنا
 تدعل ]زا دلادنع ىلا بوسنمیا ی ردبعلجرلاتقب رد هنوصعیکث راجلب ردکعد بوسنم هنس هلی
 ودهتسانعم روسبع هدشنزوذفنق (یسبعلا )رونیدهبهقانهدنورو كاجو رونبدهیهقان دندشودنن زواهدشزو رونصع

 کباب هدیآ هکر دیدآ هبصقرب هدنهووردرشکن ج هفناطهدنآ هکر دیعما مضومر هدیرعیدابهدننزورفعج هلفاق (رقبع)
 راضعب عب ردشلیا من ر هرزوا فالتخا هدّواصب فل ومردروهشم یرفبع ب و رونلوا مسن بابل زانوالعا
 نا ناک دنمنا ضرارلوق لعو را رولوا نکاسیسهفئاطنج هدنآهک رد هبرق رب ضعبلادنعو "نج دالبهدندنع
 راقي زما نوناخزب رقبعو " یهتنارونلواتبسناکاءاسیشانالوا بیرغو قافو ردانافلطمو بوو ناوبحو
 ]| یره یش لا رونید هش لسماک ناسبلوایروصقو صقن اقلطم هدننزو "یرفعج (یرقعلا)
 راشو ثفاسطلو نسحو مهدیسیاهموق ی رفبعوه لاقب رونیدهنناشبذو فبرشو دیس كم وقر و لناکی ا
 مش باشه یو هیسلوایشرب هدننق وف هکر ونیدهبدنسد غلاب ه هجر د تبا هلت هج تبرم
 | هیناشو دنتو ۍشهقوف سبلیا ی رفعوه لاشب هل وا رونلوا بن وید ردیتعنص یرپ و نچ هکلب بویلوا
 | یرفیعبذکل اقبروئلوا قالطا هضلاخ بنکو ردیعسا طاس و همهش ودرخاف هنوکربو رونیدهناوبحوناسنا

 | ولناجاولتاهدتزو هرتنسع (هرقبعلا )ردیدآ طاسسب رخافع وتر دوب هلم ك نبع (یرقاسعلا) صااخیا
 | هنشاتعمقماردلیبارمس هدنابا ی رولوا ردصم هرتبعو ليج ةّراتیا ةرقبع آرا لاقب روند هن وتا لزوک
 | قف كنب (یقیع) ردیدآكخاطرب دوخاب عضومرب هدنزو لجرفس (رف وبهلا) أل الناذابارسلارقبعلاش
 | لغم رقبغ نم درباو ردیداوصرب صوصخح هنتعاجج هرازفونم هلبضف كنبع (رقابع) ردیدآ عضوعر ليم كفاقو
  اووشید همدآ هثلبا میظعو روشد همدآ زانقط ولط هننا هدننزو رفعج (رهبعلا) یدئلوا نایب هدنتس هدافرقبح

 شکر نحب سحرنو یک لاهن هزاتو بوح هژانرونید هثبش نالوا هجثزوا قرلوا مرو كزانو رت یدوجو اقلطمو
 هدیکوت روید زورفا ناثسباک هدیسراف هکر دیعسا هفوکشرب هقشب و زوتید هيمان و روشد هبهفوکشنانلواربعت نیرزو

 | هرقبع (رهملا) ردفدارم هل وایانعم یک هلبارهبع هدننزو طبالع(رهابعا) زر دیاربعتنافشاعربمو لزوکن اسب
 E رع زما لاقیرونند همارالد هب وخ نالوا قار و قا تیاغب یک یفاص مسو فیطاو زات یدوجتو *رشب هدننزو

 | نسحیارخا هعوجباملخو افلخو روند هنوتاخولط هننار مع زساهو هرهضو ضاببل ةعصانلا ةرمشلا ةقبق زا یا

 | كهبفوق یانویضفكنيع (زعلا) افلخ وافلخ بست هعماجیا هزهبع هأ مالاشروتند هیارالدذب وب نالوا لاجحو

 ]| غو عراع لافب ردنسانعم قلوا دیدشو تهم ونالت هنتر اسو قار نم هللا ق (نارتعلاو) هلوکش
 اروتعوزعو” رنهاو برطضا دار ازع لاق ردهتسانعم كم ةد دلا قارار مو دشا اذا ینافلا بابلا نمانار ته وارق
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 هدنوب روئاوا الطا هرناهس ندیا ریس هلتعرسو تادشو یلکتلا یا ربع هاما لاقب ر وناوا یالطاهیوتاج
 وولیک هنساقب هتوا رهن هلیس ودنکه دنن زو نم عملا رونلوا قالبطا هنشوق لشوطو زولوا ین هلراغ
 ه دزو دعقم (ربعلا) هبربعاموهو ربعااب نا ربع لانقب یک مولطو كلکو یزبوکو قداق زونید همیش نالوا
 رحم رب عفو ر ونلواربیعت تیک هکر و شید هرب شمل وا هشيهت نوجا كن هتوا یرهن ردناکم ماس
 نش یرب یکی دتلبا رورع یکربع نانلوا رک ذ هد ن نو ناک( زآبعلا) ردید آ هدلبرپ هدنلج اتل هتسه
 ه عام قشی یوق یازابع لج لاصهسروشد هناویسح لسنا ن دیار وبن مدت نوت# ھر

 رد هنساننعم كلبا بل هدنتزو لاتقا (راشتعالا)دعما هک ند هنساسعف بچ هب یسکكنیعا ولا
 دهاشع سیلام نددها شم تفرغم یهر هد اصب ف لوم هرزوا یتیدنلوازرک نابیرق بعت اذا هنمریتعا لاق |
 (نا)یاعت ل وقهنمو زواوا زاحم قاب هبا بچ هدارو سپ ردشاع انا هلباتلاح نالوا لصوت ٌهلیسو هتفرعم]
 ریعت قلآت ربع هکر د رسم لبا قوا ظعتم كر دیا بچت رابتعا هد هراس تاهم او زا تصب الا لو ال ةربعا تالف |
 رولواكعدرها قج هوا ظا | هبا ن دیدن کر تعم رما سپ رد که ظعوم کر دما ندنآ هربعو وتو |
 ندهودناو نرخ هدننزو هح رف (ةرعلا و) ,هدننژو یرکس :(یربعلاو) نالا )ر ولوا زاح یتسانغم زخافاو سبقت |
 كنس هلکی ربع نی نح یک اب یاةربع ویربعو ربع رم! لاق رولوا فصو هزوتاخنالوارکود"یشاب زوک شن |
 لج ر لاقیو هک بیا یربع نیع لاسقب دولوا فصو ید هزوکی رپعو هدننزو یراکسرولکیراع ییجج |
 نالوا یمرحو رب هدندنع یوز لب را هینب لوعفم ساو لعاف مما (هربعتسلا) فتککر ربغو نارکتک ت ازرع |

 موق لاعب نويد هّبش قوح هدشزو ریما (ریبعلا ) ةد ح ربغیا ةرعتمو ةربعتسه ةآرما لا شرونید#ن وتاخ

 بکرم ندبیط عونا لوق لع نارفعز هنعوبرک دیسک یکربعمرولوا فضو هقوا نالوازفاو یاب ور غشک یا رل
 جوا ضیا ل دنصیفص ردص وص ع پیکر یراکدید ردعهرزوا یبدلوا م وسرم هده طة رذندآب یکوتهزوکرب
 قلابوطو یکچچ هدکبآو یکعج عجنرتو اسریاو.یدنهلبنس و رجا لک کو کل بنسو لوک ی رلکدید وم ووچ |
 بر کت نوزمه (رابعالا) تر دیا بیک بودیا قم دا تاب سف لیلق نادقمو رج ررن ندنزب ره جارو |
 هدننزو رکم (ربعلا )الف وصف واذاةاشلاربعا لاقت زدهنسانعم نقل اغ وچ هدنرزوا بویق رف کوب كنولق
 كعدهنربعا بونلوا فن مضت هفیصندنوبو رپ ولارش کیاربعملججلاش روند ه٥ ودكکرانالوا ق وچ یباوت
 | ربیعوربعم مهس لاقب یبکرببع رواوا فصو هقوا نالوارفاو یکلیربععو ردلمهتسمهدنمسهن وبقرکه نر هلکد اچ |
 مالغ لابقب هلو| شمابلوا نا نخ زونه نکس ولوابب رقهغولبکم وند هنالغوالوشنو شب وفا[
 ما شدو بس برعلانیبهروکد مد سلکیعبءالفعلا ات ةربعلا نایو دعب نن ته داکدفناک ارم |
 || دذب هیاک یتفیدل و لصاحندن یاد كنسانآ هک اب وکه لکع د هن وناخقلضا ءالفع و ندکعد هالفعلانیا ردندنتالک |

 هل وا نیتمو بل ص ملبس لوا نعي تب الص راده هنیدوجو ةلقامروغوط لصتمهنس خو هکر وتی ه هقان لوش ةربععو |
 ردیس هبنکل طابو بذکه لب رنک بيع (ربعتانب )ان هل بلصا ناکذ نیس ثالث مت !تزاصا ذاةربعم هقانلاتقت |
 [ یناربنعلاو)(یربنعل) لطابلاو بن نکلابیاربع تاتش یتالانضب یدنلو ارکد هکرد هنش اغ یدا وار اکزلع |
 تیربضح نوح نعپ ردلکذدیعب قلو اب ون هلت پهن ربع هکر دحراش ر دیراتغل كش هفتا طظ دوب هلی وترا نینع |
 هل یبرع نا سا فصاخ هدّنج قیقحلا لهادنع قح بولوا ف راع هتاخل عب ها یناتر ملعت مالسلا هیلع مآ |
 نانسلره هلرادالوا لوّریلادعب لصا_طاویدیشاوا ما هلا هب هب وتلا لوبق دعب و بلس هل لا دنغ بول وارق پا لکت
 رلیدلباازایتجا:هفرطر هلبدالوا ودنکی ږره بولوا راکم یداشح او دالوا هدنتابیخ و راب دلبآ هلاکمهرزوا |
 خلوا اب روس یا كماش میلقارایدلوا بوسنم هنسییق رهن هکر ایلیا ملکت یربعتدیاباولقن نکن |
 هدناو را یتخا یی ارا ضعب زا بیو یف رط نع ید یرا دوم رورایدیدیایرمسهنبراناتسسل رانا قم هدازوا |
 هندو رتعااذا عیار بابلانم اربع هنمربع لاسق رد متسانعم رابتعا قم آ تربع هلبتتف(بعل) رایدلباانازق |

 ینهلاانعملصاح ر دندلوا پاب یصکیآوندمب ار باییکل وا اهزبعبالوانیتدلا رغب نم انلعجاریهنلا .بزعلالوق |
 قفوم ها دابع قفاوم هکهزش یاضر هلا رابتعا هک لب بویلیا روبع هت زخآبناج نیز تقلا تزبعنداندین
 (هربسعوبا)ردنصتم ین زابن تیفاع و ربغلوط ءاضتقالاب موق رهیامدو :هلیاسسبمینلوا ندکدابغ نالوا |
 وهلاقیرونلوا قالطا هیسک نالوا ردیانایذهو لزه امناد بولوا خاتسکو ایعب هلنبتعتف (ربعلاوباو) لاف |[

 | بیک نانوریعن شبچو هنوبق انواع لفوط هدنزو نوبص (روبملا) عیلخ لزهیا مای ةبعوب



1۸ 
 تیر

 تممح

 ۱ لساست شش بضق ردیعش “يللا نجرلادبعوا "یزمعلا راه. ن ن هننادنع مهطوباو اردیدآ تعا چ رو

 بالا نم ةرابقوارهعاب ۇر اربع لاقب ردهنسانم ق وپ شودهدننزو هک شراببعلاو) ه دننزو ريص (ربعلا) :هلمعما
 :زواتلاحرب ندلاحرب هزوک ذم دام هرروکهنناتبن هدرناضب كفل وماهرمآ هنلالو*وبام یخ ا ازخ او اهمسفاذا لوالا

 هر طنقو باو دو هنیغس رکو تخاښشپ رکی دلو| بلاغ هدکلب :ازو ا یی وصی س هدامروبع ندنآردعوضومهکلیا

 رل عتسههنسانع :بوزاب یو هلتعرمسواوتاماذا وعل اربع لاق زدلعتسم هنس انجم كلا ورک نیک ربع

 هبربجلاقیهنسانف»تمروکهغرطورب ی هدارب رولوا ی دعتم هلیف رحءاب و انهقشهاکرغ یااهقشاذا لیسلاربع لاقب

 عاتمو هر هنوصمفرب لو هر : دناذااربع هیاکلا ربع لاقي رذکلباروع هننو غم ندنفوطنم هکر دلت هنانعم

 erf نوسانات نايب و جاسصفا ی رتل اینامكمدآ ر وني یاب را هسفن قاچ ربع لاقب
 !ءاللاهریعلاغ زدهنسانعمكمر وک ةفرطهنوا ندفرطر یمدآرب و هنع یز عا اذا
 روبع هیچ هل ریتم كلب !هلهابیم بویلاهخلاسم هدنصوصخ نزودوقلسحع كلبانزو

 | قرع كني زوک مارب وهنزو فعلا وا ازانیداراشید هنزواذا بهذلاربعلافب رولو!تلباروبع هلی هح انی هدینانو
NKردهنیانعدقلوا دتنبمو بعص تیاسغب شارو رک ذیساک هلع ار هارااذاهبربعلاقب رد هتسا بم : 

 هتکله اه تربعلوتر دلنعتسم نم انعمكلب : لالهی هکر و هنیلع یتش اا ارم الا هرب چ لاعب ,ریذوخ امندنیعربع

 یشلپ زوکلیپضهودناو نرحوام نزرحواهربع هاا اقا هربختشا لاق زد هننبانعم كمردتیا ریعتایرهمدآر (راسبعتسالا |

 هجا درامما هدننزو هیاک (فرابعلاو) هدسنزو هرم | هربعلا)نزحو هتربع ترجاذالچر اربعتسا لای ری هنسانعمقآ |

 وهو ةرابعلاو ةربعلا نسحوهو ةرابخلاو ةربعلابریعضل | فاع تب رعا لوقترروشید همالکن ديا ناب یرعخلا فام
 هتشاب نوک نالوا شما ای رچ رشط بولزا هرعازوکز ونه ربو غحاسلاععمیلا اکنا ناسا نمره مالک
 هروک هوا لوق رونبدههو دناونزحنالوا زىماكبىأرىلعو رونید هلاک نالواد دزنم هد هنس نور ډ لوق لع روند
 الا ق لاقهدنن زو بنعزولکربعو هلن فر و لکت اربع یعچجرد هلرفپسانم هی داع تیببسهروکهراربخ او بلا لو بام
 تی سصمح اجو كنهرد هلتفو]یربنمکنیع (ربعا)نبتعم ةربع نکی م ام ریعتسمةربعب ةربعال لوقتو ةتعمدی اهنربعتیلح

 یو

 بواب نش هک ای وکی رب,یکیدلیارورم هلنغلوا اناوتو :یوقتیاسخب هکروناوایالطا هناسن او هاویح لوش هل ال
 لججراذکو هبش ماه شن ذیوقیاهلنافساربع:قانلاقیردیواسمیمججودرفمتنووداواردیاوبعهیلبوا

 جسم سس سس

 | سیا 3 ی ia هر و ویو قالطا هاو, ولو ینالطا هثش یق وجرنعو یربع)ا نبعلا
 ت YEP س ت

 | نالوارباع هعم اس عیب نایک ناسا هکه رابعو ردنعشتم نت هر نالواهنسانعف هعمدو نیعلاربعو نوسلوا هلی

 | انقرربعو ردنزابع ندنلاح نالوا لصوت *هلیسو هنایلوا دهاشم نددهاشم تفرعم هک تربعو ردقج هلوا مالک
 . | یربكهردو كياج ه دن زو رو مظروبعو راغ ییهتنا ردرلع رفتم ندنآردروبعهنتطاب ندنرهاظ كناب ور هکر ربعدو

 | تا دا انو یو اجر پتلو یماولارچ ام دب هو نوو میا وم کندن ام هنماقب هوا تدتماقب

 ۱ شال روبان هوا رفهلبا یناتهچ هتسهآ بویلب توصمف ر نس ەلوقم بوش کمربعوزاچاد مال ۱

 | لاقب ریلنعتسهسانعه كلبا ناعماو تق دو رظنوبد ردرا دقم هنن زوو ردهنوکه نیرایعو شاخ تكنسهلوقمهقساو

 | ردلیعتسم هنسانعم لبا دارت یل ب وا بویقرق هنر یکی ب كنم حوقو یهاموامنزو کیظناذاهاردلاو عاتلاربعا
 | ازهر طلاب لاقب ردلبعتسم هنسانعمقمردلاق بودیکر وا یش وقو ةنس هیلعهفوص ءنرنادا شیکلا ربع لایق
 | تابلا نماربع لج ر اربع ,لاقت ردلیتضم هن انف قی نایت وک ی ئان ندقلنوزحو اهر جز اذا ینانل اول والابابلانم
 | ردهنسانعم قهر ۈب شودیدوبهدنن زو لیعفت (ریبختلا)رکدیساکرونیدهلبش قوجربعو نزحو هربغ ترج اذا لّوالا
 نادهنتسانعم كلبا نایب ور اهظا هلطافلا ییانعم نالواربکیجهدنوردو اهربع یتعع ای ۇر لار تچ ل ار د نوعا غلا یم ل یتش
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 | ھونا نیرهعلا برمض؛تارفلا لاعب نردبرب نخ هک توا هکر ونلوا قالطا ةن سیف

 | سلخلاقی ردنخا هدةلیعتف كنيع رولوا فصو هل نالوا لالا رنک لب تیک كنيعربغو ی
 | هلیپغر وزار دنا قاللطا هضرا نالو رمز دق هنر تب رند زضبناج كارفور بچو لھالارک یاربعیا وربع
 | ردتاج نالوا یس هندق» قلا رک ر وسنید هیفلنغرف لز وکی شان ندهودناو نزچ. هلبع كنیع (ربعلا)ردیدآ
 | ینا ندقلوا انهو دناو نوح دوخاب نیکی وشف ]امس یا هنیعربعو هنیعرهغ هار|لافب ریتخا هد هلیتتق

تا ۳ یدلپ نی | یتمالعو راما كجد يلپلاکب یجب رک نب زوک اک
 ۱ زی عن ماتیدحو با

 ]دن



 ی ی ی

 نی
۱۷ 

 رد هلتهج و قالطار هاوظل | شب رق هتعا ج نالوا لزا هبهکملابجرمظامنادندنس هلبیق شف هدفلس هتسانعم
 هلیس هظحالماضتقا هل رسک اظ (یرهظنآ)یدیارازد خاطتلا شد رق هراتاوا لزان هی هکم حاطب هک هت
 رولک یراهظ ىج ةج املا دعم ئا یرهظرعب لاقي رونلوا ق الطاهب هودناسنلو اذاضق او ظفح اظابتححا
 تالاسبم هکرونلواقالطا هب هنسن لوش یرهظو ردهتانتبلس یاپ هدندخاو ار زرد طنز له فشن یاب
 یر سهظوشا هبسنو هیلا تفتلب ملیا ایر هظ هذختا لام هلوا شعلوا لامهاو دارت بولت هزهظ ءارو همان لوا
 یش هود تحاح یزاکدید یرهظ نانلوارک ذ (راهظتسالا) ردندنلپیف بست ریغت یرسکتانظ هدنس هلک

 لاقب رد هنساس کم كابا بلط مدرابند هسکرب و ةجاحل ات رمظذخت !اذا لار هتظتسالاقب ید هنناتسنعم کلی |
 | ارهاط هرقو هظفح اذان لار مظتسا لاقب رد هننسانعم قموقواندرب ناو تالیارازاو ناغتسا اذان زنا
 ادا جچاحنالف زمظلوقت رد هنساستغم كلبا لامهاو كلرتهلکمادییاتالابم هپ هنسنرب هدننززو لیفت تا |
 لار اهظ هب هجوزوةرهطظلا یناوراساذا مولا مظلاقی رد هنساضعم كنه رب هدنتفو هرهظو نهم |
 یاضعم هبارهظت هلیرمسک فره (راهطالا) رهاتظیععه ما نعلجرارمظلاسفب رک نیش کرد هنلماشعف |
 "ملا رهظا لافب رد هنساسعم قلق هراکشآونایعیبهنسنربو رب اهلعسیا یجاحزمظا لوقت رادفدارف هل وا |
 مترو لک هدنتفو هره ظو هرسهظل یناولخ ادا موقلارمظالاه زد هنسا نعم تكمرکهنتقو هرهظو هنشاذا ۱

 ناآرقلا لعترهظا لوفتردنبن اعم قموقواندر زاوةربهظلاوراماذموقلارهظا لاب رده |
۱ 
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 راهم ۷۷) هبلقرمظ له: ظفح لاتا هناسارمظ لع نآرقلا نلف لج لانو: تااسارپبط ىلع هنر هر ملا |
 كلما لامهاو ارت ابسنمایسن بوی تالابم هپ هنسنرب دوب هدنن زو لاصتفا لب رسک ك نه ددشم اتو كز زمه |
 ردونسا نم قلوانایعو نشور هنسنرب هدننزودوعق (روهلنلا) اهر مط نع یحاسنالفرمظا ل وشت نو تمام |
 اروهظوارمظ لعرمظلوفت رد هنساسنعم كلا مدرابهمدارو نیبناذ ِثلاسشلا بابلا نم اروهظ + شل از مظلاقب |
 قایق هراکشآ ی هنر وهیلغاذا هیلعر هو هب رهظلاقب ردلمعتصهنسانعمقلوبتصرفو قوا بلاعو قاغا ئا |
 ینیللواتبم هد هراس تاه او طیلغتیزهنمسن نلعاوبشا هلون راش هب قلعا اذا نالفب رمظ لاقی رد هاتف |[

 کهن رووا ها تنعم كلبا داعصا هپ هبتریلاعو كل عیفرت س هخبرد مدار هکر دلی بی وصت ینو اناعا ةزازؤا
 هکروتید هتعاس یییدلوا لثاز ندنس راد راست فصن كس هایض كن نقلا) ردد ۇمىت د ىد نفت الغي
 هر راتعا تعاس ر مظ نسو لاوززا دعاس یا رمظل اد نلخ د لوقت ر دف ر مص عم ن در اپن ر مظ رو ناو ارتش ەت قو ال ؤا
 قالطاهراکددمونیعغو روناوا ق الطا هپ هغی ولبق هدننزو هفرغ (:رهذق )رولوارک ذم های رانتعا تقوو تو
 هز رهظ قورسکلاهز مظنون ظنا: اوس رونل اوا قالطا هنتر شعو موق ك امدا رو قع ئاق :رمطظوھ ل اوت :روتلوا

 ردیلب اقم هناطب زود هن زورور شط نت هنسنز ها مسک تناظ (هزاهظلا) هموقو هنر شع ین یاهیرهاظو كل اب
 یکیاهدننزولاتق (راهظلآو) هدننزو هلعافم ( ةرهاطلا) ودیش افورم فطر اهظو یراتسسآ ك نەما تو فن اطفال

 نورهاظد نیذلاو هکر دکعدرزکبهتس هقرآ كنسدلاو كل هقرآكنس نعي كعد یار مضک لع تنا هنس هوز خوز ||
 هدست وب وزلو عسضودساف حاکنهچرکارولوا مارسناپرق هک لیا تزافکر دقطان نا یس مرکه الا خان قم ||

| 
۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
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 ردینکم وص ترافکی سد ترافکر ولک مال ترا شکه نب یک لاخو دعو هرن به هسرونک هناسا یهبشت هد هز |
 یارهظک لع ثنااهل لاقاذا ارابهظو ةرهاسظم ارعا نم هاطآ اش ردطونسف هد ةف تک هک |
 دعصم (هضلا)رهاظنمع هنآرما نمرهنظن لقب ردهنسانع» كل را مطهتس جوز یخدوهدشنزو لعفت شیت
 هنفرط هرتشظ كغلشاط هرق یرلک دید هّرح هدننززو بام (راسمظل)زدیلحمدوعص هکر دیفدا لع هدتنزو
 رد هیوصنمرب ندنر هبوصنم رايش ر وکه دنن زو هیارغ (تیراهنظلا) زلنا رهاظیا ناهظلا ولت لاقت روشی
 ع وت یهو هنر املا ةع زص لاشردن زانع ندع هرزوایس ەق را یععخدوخا دن نلکدند همراصل و ىلع

 بودلاموظ یکن الغوا توناخ هکر وتند هک ا عاجهنوکر و رې ظلا لغ ع رطل اوا ةت عقلا ی هوا عارتشلاذخا نم

 | ةیراهظلاهقنوا لاقي روید هکلبادنب بور وج هنفرطهقرآیلا كراو ردع هلاواكلعا عاسجندنفرطتقرآ ||
 هدنب ق هکمو ردیعما كغاطر هدنفارطا نانقوردیدآ هی رقربهدنسناضق نیر ةددنزو نالس (نارهظ) هفغک اذا
 : | ردیعمآ یاعصل|عفارنباهدنښ زوز ز (سهظ )ردرومشمهلکعد نار ظا م اهل تف اض ا كنف ر کر دیدآ ی ڈاوزرب

 ےل طم || لاو مارح کت راسو رد بم هنفددلوا یهباشم ہداز ن دنر اتم اشم هنپ ر ئر كناضعا زاس مظنداضعا تس |
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 || کییداو هک هج هنیپانجم مهبضرارذچ+ نا یهبط مچجاو لاسو هنسانعم باک الباظفج رارید بلقلا ربط نم
 1 | جد مدلوا لثان« هزبذکر بخب ندن رافو هلی بكلادرارید اعردممیداولاتس هلا ناب رج ند روم«! ناغاب هربغ ضرا 0

 | شیت هلخازراوهقفن مب نالفو هقرمیف یهظیادع ریدر هظیداع صلو هلتفاضا را ریدر هطرطم د هنمتبصا هدرب

 نونلاریسکب الو منبت مچ مهنارهطو موقلا یرهظ نیب وه لابو را رد یدین ظن لع لک وه مدر كچ: دردبا
 طاق و فونکم ندیب مک هنب هقزآ تاموق یدرآو یواهک انوکا ماهم نو ےطسویا مه رهطا نيب و

 هدایز نوا دیک ات وو فلا هدنپس هک پہنا یهطو یدنلوا لاتا EN اقلطم هدعب ردشلوا ||
 ؟وناوا قالطا دن هود تیل مظو لاو! نیمویلایف یا نینارمظنلا نیب و نیا !نیبهتیقللوفتو ردشخلف ||
 :رونلوا قالطا هکلموجو هب هری یک ساو باکر یا هیلع نولقنب رهظمهل لاقب رونلکوب قارغااکا هد رف ||

 ا او دد ارم ون قالطا ی هزینکلامور یذآ عضو سه طودعدق ردق یار هظفماعط انمطلوقت
 كلام بابلا نمار میلا ئالد نالفر مط لاتپ رد هنا عم كلنا تاهابعورضم هلی هتسنررولواردصمر هطو ||
 نیه ظا إنه بالس لاغیرونلوا قالطاهنلوبهرافورولک نا ارهظ ییچر دره هدهنفرطهصق ك نكتب شوقو هب رخفاذا ||

 نهظو دونلواقالطا نب هالواراومعو م الغ هک هتنروناوا یقالطا هضضرانالوا عغترمو ظیلغو لا قیرطنمیا
 الو الی نآرقلا نملزام ید هنیودرونلوا قالططا نطب هنلپ و تک هتروملو|قالطاهنفب ریش غفل كم !تع رکنآرق
 .روتند هربخو ثیدج ره طو هربنا جاتخبامنطبلابو هناب , رهیظام ره ظااب دارالیقو حراشلالاق نطب و ره ۱

 ها تنیخر هلن هداروب بیغ رهن نع ملکن ل اب نمور دیلپ اقم ماج روت قالطا هش یکی دلج ئاتام آر و
 تالذکر هظو یک وقیل قجو اہ تلا میس رولوا فاضم هنسفن یش نوجا دیک ات هدقدلوا فلت نیظفل ر دفاضح
 طظفحیاسطایتحا ءاضتق الالجیالو خامان ابیات منسانع»قمرو هنت مقرا ك هنکرب رولو اردصم
 تنولباتالانسپم هټچاح ین هسکر و ایه ذا اذا لچر لار مظل ابق ,رد .هنسابعم لا ذات هود قجهنلوا

 ۱ از ظزاورهطرارونمبنیهظ_اهلمج یا ج جای ن الف مط لوت: رول پھنس ابنعم كلا هج اسمو لامها
 ۱ !ناک ادا نوری ممه لاب .روندآ همدآ ندناذذاضنایس هود تیل :هدننزو نسحم (سظنلا

 رغب لادن هلوا شابا داب یی |كنتقو ل اوز آ کو فود لوشزظنو بان بای ونک ادا نوم |
 ھل یناسنا تعایجنو روتیداهنفرط هضق كنکلشوقیدوب هدننزو باغ (راهظلا) + ها هتمیهذا القم
 | خار پال نارهظلج ارپ ظلایقب رب ھنہا تمم قع مغآی س هقرآ ك مدار هنبتعتف (یهظلا) رونلوا قالطا
 :ناسنانالوا نیتمو یوقیم هقراو رونیچ دین التبم هنسبیرغآ هقرآ دنن زو ریما یهطلا |مرهظیکتنااذا

 آکا لوت وا ااا هرواپ و نیعم رهطظو لا یوقیاربهظسرفو لجرلاش روند هناویحو
 ۱ ید بم يراها ن ليما ندو :یلب دال ارپ ھط نب دخ ردن دیماسا ریهطو ایم ءیا اریہھظ
 | هپ هدا دښو ز پخ برغم لها هکر د مسجرتم روند نالو ارملا یوفیخدوب هدننزو مپظعم نهظلا

 غرب دج یعجمالابب م نربللادب
 1 HATE TFTA 2 ناک دا والا بالا ن هراهظلج اره لاقب رد REACT یوق

 ۱3ت روم لوعیا اک یلعلنربهطانآ لوقت رد هنسا عم ددو ن وعر مسا هل رک

 ]| نار نفل مو ردن دنیعب اب یره طلارع :E , راحو رد دبایتاب یر هظلا دیبسا نی بارچا مهروناو رونلوا
 ۱ ترشعكمد داربو نونلو اب تیچتاتسبلا تان د کر ونید ھنعاتموا هاف [ةربهطلا)زد هاو را فیعض یرهط)ا

 ۱ رییبا قطب کرم هراکشناونایع ها هنریسع یا هنر مط نموه لایق .رونلوا ین البسطا هنیرابتو
 لا بعازنا لاقو هیلع)لعو + ین لک وفرههظ یزلاوه ةباهنلا نو جراشلالاق ردندانسج ءابنبمارهاظو
 طفل ناهه دبلانتف عملا ةرایشا رهازتااف رخ الاول [والاکنیجود ملا لاو اعز هللا هفیصیف نطاهبلاو
 هرکی وا, اهلارابشا ایه و ديقيف طا ةتفرعم لا اشا نطابلاو د دوج و :یلایعت هت |ناسنالاهیلارظنام لک ییفت
 ۱ ا ا ا نایاب رهابطلیفو هتق AICS هناغنمای هلوقب ونچهللایضر
 | هيوم هدرا هن فصن هد هراس اهنا نکا دونی هک ےک هدنتفو راهن فصن نوکره هداوص نوجا كم اوص
 | اهنا چن موب لکن دراو یا ره ةرهاطلبا لاپ ریدشیلبا هحاسم .هنفلوم خلوا سیم هلبارا وډ ندنادورو

 ها نبع اف ون بم زوکهبآ نرخ اپچ کر واوا ق الپ طا هزوک مار غوا رشا یت مطروچ هردو
 ن یایفازن رووا فال لرلید رای او ابی اتم نتایج طظحاجیا

۱ 



 مس
 سما

 ۱ و كن Cis تل نوتنف 4 تراضف ETN اطا واما مرا تانک ی TENT لدا |

 هزفع (ةرفطلا) هرفظ ههخوی زرخ اذا انالفرفطا لاقي راد هنسانعم قمرونان قنّرط هنب زوب كمدآرب یخیدوت |
 | خور قر دحج رتضا توانا یی رفث ندنربیرب یتنازحبا هدقدلو| قالماس عب ولتیفت رخ کو دناتښ عونرب هدشنژو |
 رار دارت قوا ین ظ دکر و ور هی لازا ل رالیکس ناقبج هد هدوک ی دامو عفان هی هشبخ |

 نانوحتو (نکیترومد کردین تایدطازم زوهلآ هر رووا طنتخا هن وور و دیبت هغر طور ودم قو
 ۰ کو ودنا ةر تابترب (ریشنلارفظ )زولوارفصا ند دونو لو ق روند برکت یراکدیدنادیقلق | ۱

 رد کد تارو لک كفا طفلا رفظ) رز رد قاطاق هدینانوب زد ج هاو |تابنیرلکدیدنیوا یونو قوا لیمشوط ۱

 كن هزم ھ( رانالا) لا هبنش دنفرولرکسق روم مک اش هش قاسم رد راکدیدیغانیحت یدک. هدیکرت |
 قتلیوط یتیرد نادنندردندتفاسقا رطعروتلوا عن اضعد و ردفصنم هدئنزو تباع (راغظلاو) هلرصتخ

 | زوتند هزافظا هدندرفهاضهب و ردق ول یدرفم نکآبواواهدنتزوصعجب یس هکر افظاوشاو زولوا هدنزرط قفط |
 | یدرفم نالوا سابق هسلوا كتسدرفمندنآرک او وونلع جهرزوارفاطاو ردلکدزاج هرزوا نمایق یاضتععرک ها |
 دیو رم هاو ببطا زافظاءوهبطتادرف رفع ننتنوبتا زدند مع خدوفکی ءاوفاو هوف ردتلوا افط ۱

 ار نام تو قالط درک کج وانت نکو روتا قالا هک اوکه درخ هججن نکا ۱
 1 نانلوارکهدزوکهلبتقف مر ) یلوالیصفت هک هتنرولوا تداح هدزوکهکر وند هک ارد یرلکدیدرفطااتوا |

 || تین تفآرظافلط هطظ و ةرف ظلام تشنا داعب اراب اتلان دا رفطنیعل تر مظ لاق ردهنسانعمقلوا ادیت قلعرفظ

 ۱ زدیمزال لعمردشابا یت رطاکه تس اتش نالوا سزتشد هبولطرولوا اردص«كاذکر فظو روتبدهضراولقاروتواو زود |
 هیت مو موی پس هاب فی زافاذا او راس ft طول رنو وای لب

1 

rr |لقب هان زاکش لس دهم و اا ا جرات لاتین  | / 

 | تع لا و روک داتا هرنظنانلوارک ةدننزوهح رفا (هرفظلا ) همسرم هنجنا اذاراطلا فتصلارغط | |

 لوما ا سا ارام هظلاق روند هما دعا الت لتسلنع هرفظ نانلوارکذ /روفظلا) هرفظلااهشاصا ادا هرفظ |

 هدننزو تیکش (رفظلاو) هدننزو رسا( رفطلاو] هدنزو افتکفظلاوا :هدنزو عظم( فظل )نون وهف |
 کلنلاتفاو علاتطو ولو بای فلطا شاد نوا یکی معدن لطوک رونی دهمرآ نوش هددنزو باز (نافظلاو ۱
 ماظطق (ناتفط )نیش | رمال و اخالق اذار اق غمو راق غور تظن فو شاخه لر لاش ول نبکلروا |
 E رار واز رک دک وضو وک هک اع عددا ةدلب رب هدش رق اعض وچش دن هدشیزو |
 هر رخسآ رات تولک ةیاروا شرت ین سده رز رد یرلافظا زی ارتد سارح زهشرب هد زق "طانزم ۱

 دناز راّهط کل وارد رلهتا ناخ رر هدتلاش تناخو" ة3 تاج كن اعلتطر شا تن و رولوا هشم ندا ۱ |
 ردنطبرب هلا لبق حلس ونو رد نظب ر تدزاضلا ترک طوخ )رد تم اره يڪ باو |

 یفط) رو هنزلتلآكخ هر وش ولد لبقق یرلکداتنازشعت سنج رار زب كرر کر دیفدارمو هدنزو شاقنم نان |

 رونال )رگ لاکر یاسا هدتزو زه( رقظو)ةدننزوا تارح را فو هدننزو ظا ضو هو رفخب

 رۇتشەراتص دنخونح كا هكا کر ون دهم دمنا دنزرط قسم زال ۇشۋ یداوارک دکر اکر ۇئ ەخن زط ەدغنزوةس ولسنا |
 نرآوخ هدا ماش لاهن دم هدننژول (رفطا ردیرلعسا نک گور دعاها : رکا رفا شطوا(نا رفط
 نصر ناد زرهش هدنک < هدننزو و زارشس[ متعارف ) ریدر قرد زات وازدب دا عضو مر هدشآرق

 ةرفظلا )ردي راسا لع رزب هد داد ه)تنزو رطه ناس فط حارق حارقو) هادتنژوآ اهر فن ( ةت رفطلا )ردیدآ

 فق ثراضا ی هرفظم سود لاقت روند هل ر نالوا شاسک یتا زادقتدر نانزاجوا ییا هدننزو دیم

 ضا هظو روف تشپ هدینرف رد ام تزامکرون کب قرا ددنزو مم راا) شاار غ نگرش |
 ةافاکم ال ادت یاد رط نع اعا لاقت خو رخص كناطزولک نار مظؤ 5وک و مو زولکرمطنا یمن دزکه نه |
 رمظلا لیقت نالف لاقت و لابعاا لیلفیارمظاا فیقخ نالف لاقت و یدلااظعا ءادشارسنافاکمو نضوعیعی |
 نالک ن دن قرا E و زد هززوآ ف رع هرفط ید فسا مر یا طظ لعوهلا شو نایعلا زت کیا

 هر رد ناتا ندرزآ مدار و كنارونم كوب یایمطلانار ردا مهلاقت ررشا قالطا ظل نارقا راقد

 ےس = ہہ جن
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 | لار د هنساتشم یناقاب هنیهلو كرغ هدننزو لانعتف هلتربسک ك هد د شم یاطو كرمه ناطالا)ردموسرم
 | هدننزو لاعثفا یتسدوب (رانطضالا )وند هغلقاب هرمض دلو هتدلو هلرض هل تااظ (هرووطلا) تراط اناهرأط
 هغي خباس هدسننزو بارخ (ناوطلا) اهدا ادا اظ هدلولراطضا لافب رد هتسانعمقغوطهیاد هشهلومدآر

 زوعق لوتسوک هکر ید هنکتیارغب لم ریق هککرا هدننزو یرشب» یروظلا.هنسانعم یانارونلوا.یقالتطا
 ةیلکلترأظتسا لا رد هنسانخف قمارق هککرا ناویح قاق (راتضتسنالا) دعیضیا یرّوط روظ هرشلاعیرونلوا

 و روناو|قالطا شش لوشو یدئلوارکذ هک هثن زدردضم لینوکس كن هرمهو قف: كناظ (رآظاا) تمرس اذا

 هل د. دشن كنار یرسلک نا( رظلا) هعم هلدم ناک ادا اظودع لاق هلوا یلیدعو لش هجربارب هلبتیودنک
 هلواد دو زت ولوار ودم لوق ىلع هنسانعمرجع رونید هشاطاسعلطم هلاه (هرز جو وب درص (ررظلاو)
 بولسا( رووطالا) لازم كناطرولك نا َرظو هلیص لیاظ رولکنا ط.رولکنا زط ی هلوا یک یقاتسج یقانج یراجواینعب

 زی رام یجب كروز ظمر د هیانعهلواهدرلنوب هلیضتف كوم (وو زظملاو) هدسننزو روسرمس (ر روظرظلاو) هد هدنښنازو
 ةر ا ةراغم ضرا لاغب وند هر قلشاط هلو ناسنلوارک ذ هلبس هینب لعافعساندرارظا (ةَرظلا ]رولک
 واخص نقار و لو ولوو ظم ئار از ظ ضرا لاق زد هنسنعم هر هدننزورعما نی رظلا) رظلا

 شک ج*(هرظلا) نكد اجتازوا هرظاوا هاب مسکن ناطر ولکر ارظ ی ج روند هناشد یس هلوعملبم
 ةرظف لا رلغ لامنقب د هنشانخما قمرق یشاط نیکینکنایناوا رک لاو كيم (ةرظل )زر وئید هنشاط
 ردتسانمم قلرغوب نوبح هلا اط نیکبکن انلو ارک ذو ردنلنا در نس هست اهعطق حرانش "رظلارنسک ا نا
 د تا قامقچ.نیکسکناتسلوا یک نهار لک لات ۱ ظلااهكذاذأ ةقانلا رظلانش
 ۱ کد اگضرغا املا ھو 9 عا كن اه ی رطا 36 لئم ا ةنمو ررظلا لع ىشماذا لجن را زط ل اهب زدهنسانعم
 | ةي رسك ك ناطق و هلواذاش (ضدنااو) هلتبتعص (رفطلاو) مليحة ك اظ ضظلا | ردیعساوصرب ليمو حف تان(
 رفاظاو وافظا یعجب لر بظرونید نخان هدیسراف نوسلوا كناوبحیحاص هعنو قرط راسو كناسنارونید هغنرط
 اه ماعنالاو لبالا نم سانلاتاوذ هيف لخدهب بزنی قاب لک انمّرحاوداه نینلا عو: نایت هلوفو رولک

 | د ظلق مامد ر دمج هلرنیخرونطظا كدب رهوجرونید هنر ط یخدوبهدننزو بولسا(روغطالا)املرافطالاک
 ۱ هدنشیب وفا دلیفاپلت یرخا نیب و تردحااذا والا اهل نیبام#وشا 2 رعاشرک هتنرددرفروفطا ارز
 لی کا تیر فطار دلتا فاصنا هلا لج هلق نابغط نبی :رهوج یحاضصع ابا مرددراوقرهلوا

 چ چاول ثاریاهدحاودرفیعب نيم ىا ی فظلا لیلکوارغذنلا قم لجر لحجر تزغلالوعتوردشملواهدایز واو
 1 ي ۋرەلكروائزۇك ولو !نداحهدزوک ل املا ةا نك ون ەك در :رفظو ردلیلذو نور ردلکد
 ر یاس ةف ظکن دشلعوب و موسرم هدئناونع ه هرفطوب هد هبطبثکر دانا و هییشق هففرط هدتنالص

 .ینوطهعهاکو لرف یهاکویراص هاکر نا روم دنراکیب هلزوکی ژنک اردک دان نری ولو ثداح دیا ندا هطاحا

 دیوید رانا وز هکمزوکورتروا یک بب هلزوکب وب روب یرغوط هب دیترق ةقبطابولوا شم هچهاکوولوا
 | هنجوا كباب لوقیلعهجنراوهنجوا ندرب یکی دنلکود شب رک كباب رفظو ردقج هلوا.تلع یرلک د لبا: رعت هدرا وب و
 ۱ نصحوت هدنم رفظو سوقلا فرطو | سولا فرطیارتولادقعع ءازواتوهو رفلفل|هفیطاسوقلاقب روئلوا قالطا
 | ردلعتس»هتسانفمتاذو(نفنو دحا یارفظ رادلاباملاقب راز دبا لایعتسا هنسانعم هسکو شک هدنهاقمینو ردیدآ

 | هینک نالواواناو نوزوا یراتنرط هدننزو رج | (فطالا)ردنٍلکو تو نجبهقالعهسننب یاهرفظبهآر الو
 | یراقنرط بویلمرط زوي لمدآربهدننزو رفح (ضذغل ) (مضیرعلا رافظالالب وطلا یارفظا لجولاقب روید
 | ردلمعتسههسانعم كمروکو هرفظ همحویفزرغاذا ین الا باتلا نمارفظ انالفرفظ لام ردهنسانعم قمروتا

 ۱ ارفظهمجوق زرغا دان القر فظلاه ردهنسانعم رهط ید وب هد :زولبعفت( رفت )كاران ىا ىلع افت |

 | زظ همدلی قران رفظ لقب رددنساضعه كليا بییطت ی هنسنر هیارطع یرلکدبدرتیفظاو
 | هراقنرظ هدقداشب هغهاقارمس رعش ی رلکدیدرف ارعو شظلاب هلاعد اذا ان الف رفظلاق ر دهنسانعم كلبا اعد هلت مضنو

 ۱ تولپ زاقهلاراقنرطندنابن ز رو رافطالا هبشهنعج رخ اذازیف رها رفطلاش رد هتسا و" لب اروهط ی ی

 نکمام "تابتلا نم تحبرحا !ذا ضرالا ترفظ لاقت ودهننانعم قم رنج تاب یراق ق حب هلوا کم یخ
 زعاذا اهضودخاتهتلاق ر هط لا ندهنسانعم ثاءوکقنرط هنسهاوفمزوت زفو دو رماو الاو عباصالا هرافتعا

 | نفط لاقت ردهنسانعم قهردشفوا یب یرد نوا كلزود یرافرورفویژزو رب قارطنترطكنب ردوا مفر فلا ||
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 یار ظت الف رد OK EHRE لیلا« تدارا | اذا دیلکلا تراطتسا لاپ ردمنساضمم قمر

 هلو كورعذاذآ لجر اراظتسا لاق ردلیجتسم هنسانعم قفروق هلنغل| ىل ند ونين رو ر طع: ل وهج لع

 (ةروطن او )(هربطلا] اط تم وهذ یرطاف عونا أ ذا سرغلاراطتااقپ ن دلت هنشال عم: كدرکسو كءر وب
 هب ید لاف ۳ ید صخا هرطور-اسعالاف هک ید چرا شوند لاف ماز نانو مشت لبس وبنیکه ةدنرا زو ا

 رونلو الان هتښا هدنلحم عون لافو سنج هرببط هم اکو رونلوا لاعتماد هدوکین لاف ایضءدو دصوضح

 ردهنسانعم كلبا دعرسروغوا نماربلاف یییدنوظمدارب هدننز و لعفت زمطتلا ,لافل هربطل |! قحضا» تیر |هنمو ا
 هربشکي ار اظ-صضرا لاقبر ونید هزب نالوا رشک« یراشوقهدننزو ران (ةراظلا) ماشناذاهنم و ینلابریطتلاقب ||

 كلو یف نا بط روی ملا عساویانراطم رب لات رواو؛فصو هی بوق نالوا سو یرغآو تل
 نکن بو راببق یکی ویک د وس نامه هدف دامر بولوا ترلشیم ارت کاو نولو قالسا مذا لوښی هلی وشت

 (ر ايطلاوا ليم كيم (راطلا) ةیفلاعیرس دیبح یازویفروبط وه لايق هلو ا دوشي وادص كلا هی
 دناببح یا ز النیط و را طم نسرف لاشارونلوا قالطا هنآ تالاغیازا نواب لحن کرزونآ تیابغب هدینزود اتیص
 منم بولی هبفارطا» (ننظتبملا) ییا ییسیف مک ما قالوا نا سز ابو ضال ناوغلا
 نونلواقالطا هی هو دو هکپ وک نیغرقو بشم عطانمیا رپط غن سه ج 2 لاس زوناوا ق ال طا ەش نالوا
 .لدروصتم هدلؤعفغ تروض رونلوا قالطاهنآ هدنودو هدنو ز تیاغب (راطتتبلا) جیاهیارنطتسم بلکوراعب لاق
 هنسا رطمو هزاتلوق لع رونیدهنسهراب ع شات هدشنزو یظعم ربط ا) راجعي رس یا رافتنم سرف لاعب
 ارایطت لا ) ندیعم| لا هور و روسکم قوفشف یار طه ےس لاشلروتید هیفنسف نل زاغ ۇپ شل ناب و روشی
 هدلب مان یار نم نسب هدنزو هنیدم (هریطلا ) قشنا اذا ىلا راطنا لاقت رذ هنسانلم یلراب هدننزو لایعفتا |

 عضوفر هدشز وری طز :ندیدآ هلزقزب هدنساضق قشمد هر رک ای .(هربط ):ندیدآ كرهشر هدنبرق
 غا ةرطلا) ازد قارن ظ م ډنشسن ندیدآ هیر فرن ۵ دنسابضق ناسهفصابهدنن لو ی رض ص (یربط) رذیدا

 ؟زورزبطو ربط هیف لابی ردلیعتسمونتبا نیم كلب شم تكابسو تطحن. دننزو هزوربص.( ةزورطلاو)«هدنشنزو
 هناوبح راسو هنوتاخ ل لوش,هلبب وکی كنهزمهويب هک اط فخلال الا مان صف شبطو هفخیا

 ر ارز ر د| ن دتا اچو ښا نک ]زونلو این مانا چۇ و ھيا هنالوا هدناتسن اهل وار زما تولقاب تی دلوهلربغ هک سد

 دل اظرولک هرووظورووطو هدننزورابیا رولکر اظاوهدننزو سافار ولکرّوظا یعجج زونلوا قاللسطاهیابشناو نکن
 راطظ نیمااپهفیس تند هنمو فاما فو حزاشلا لاق البف كنابظ رولکر وظو هدښزو لاخر رولک, ناوطو هل

 ین كاض (زًاطلا)رونلواراوتس هان زاوید نوا. قمل وا عضو ناک ا هنززوا کارولو ق الط هکر دوم |
 ندهنمانعم قفل هلو كربغنوجماكمرزما یناویجربدوخابینوناخر هد دن زو تاک (وأظلاو 0 هل یکسال هرو

 || اما یا اهارمظامعبب ةعب ر یطعا هنع هللا یضررع ثیدخ هنمو هتعضرم حوزوهو مالسلا لک یینلانیا مهار ||
 یزاک دنا رعت ق ؤاو هاش که نر وهنکر یارنضقلارلغدیش لا بتینوناوا, قالا ةنئكر كاکشوک تو اه باو

 امضطع یا یهتراطف .تلاثلا بیل نم اراتظو رفاهی دلو لع ةقانلاو ةأر ار أطلاق رولو (مزالهذاتنعمونو | |

 قام هنمشد عب لوب عیح رهفخ اف یصلا لع رپ قطعت یا ڈا موف راثظن طلا ۶ لدلا قو تن طعفهیلع |
 هدافناج ليم هکر کد لرق ها 2 بوکس یاس نا طی موم بولت یرابآ نوای ققخناس | ۱

 لبتتپم تولوادزاو نت ان مو ها gs زنود : دل ارم ندلومتنزض |

 دوس ی محک یره لو إد ر چ نورین هدقدنلواداربا هدنناونع |

 هسورب نوا قفا هثیدلو رخ یهقان راغطو روتلوا دارا هدننععاعایفج هنلوا لام لاضحا ملا هفاخ ندای ۱

 |لاقی دد سارا ات ىيا وب مف لعام( ةرياظم او) هلي ىسك ن هزه (ر اطالا رأظت یک اپضناق مال |
 :ةرءاظمامونیب لقب ردهنس انعمقلو ارمظ هنیزب یون نالنیفرطهزءاظمو اهر اظ نعم اهریاظواهرمغدلو ىلع ةقانلارأظا |
 لاش رد هنسانعم قلو اهنا د نوعا كمرزماو رابدلو ارز زما بولیقات هنیدلو كيوب ېر یعیهحاصرطاه» "لکیا ۱

 رج هبت ضوصخ لوا لوق ىلع كليد سلنا صوصخرب كمدآربو ةعضرت ادلو تفخت !اذا ةأرلا ترماظ

 ةقانلا طاعت ناوهو ر أظل ةقانلارأط لاقپ یدنلوا لیطفت هدنس هداه جد هک ه توش هک میالع ها هما ۱

 دلو جی ەرە e ان هادوایعا نخی وقت بل تسمع هنساننعملات|هارکاو



۷" 
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 هکر ولو ندنلیلق هله غو هل: روک نهف كيم ورولوا تلآ مس اهروک هوا ةادالاوه هدایت :رهطم هدنعلاقب
 هراس دنا فوم نکا سرت ایرنا یر هرهطهلاوسل ال اعر هنمورولوا كعد تراہطثعاب

 | ردزدصمیکهراهطو ور مط نانلوارکد هلرصتف كناط رو طلا ]رولو ا ناکم مسا هروکهب یجخکیارونلوا قالطا هبهنانلسغو
 ۱ سجن دضدرامطوارومطوا رهط رهطو هات زدیم دیدی لزق هتن هنسانعمقلوا كاب
 ۱ روندهّئلش نال واردنا كابیدیراس بولواكابهدنناذلوق یعرونید هش نالو اره طتلا هام رولوا مس اروهطو

 | 0ن اا تنا طب قم منھ طور لینا یا وول ءشلاقب

 هیرطدامروطفو هب لسغیاملوسغ هک ه تن هنسانعم ه ۱ رهطتامرولوا مساوردبلوق هب وسوپ و یکدوقوولوبق رولوا
 | ربسفت هایسانعمرهطم یعفاش باحصا هدنسهج رک الااروهط هام ءاجسلا نمانلناو یک وسررولوا تفصو هنسانعم
 ۱ هداروب سپ لپ دلبارعسفت هلا ر مط مو رهاطیراضعب ورایدلبا ناب هلباهفلابم تراهط یکی نح یراضعبورایدلیا
 ۱ شلاقبابل نمار مط شل ارهطلقبردهنسنعم كل ادعبهدننزورهش ( ؛رهطلا |رولوالوقلضعب وشاثلالوق

 ۱ كنهزمه(رهط رهطالآ )ردیدا هبصقر هدنفاعسیرورددآ هبصقر nA :رمسک كناط (نارهظ )هدعبااذا
 | ارعطترهطت هلصاارهط ۶ ىلا رهط |لاقیردره طن یصا هلیعص كەد دشم یاهو یف كل هد دشم یاطویرسک
 ۱ زهطاا بوللوا بلج هروسکملصو فلا هنا وا نوصیدلوا ر نعتملب نوکسو نکس ادتنا بونلوا بلقهیاطرات
 | نالاوج (نار تلا ) ردندنت د لصوملا ر مط ن نسح ن دج۔اردن داسا هدننزو رب ز(یهط) ی دلوا

 اناررط رو ریاطلاراسط لاش ردهنسانعقچوا هدسننزو هرورص(ترورطناوآ هدشنزو مس (ربطلاو)هدننزو

 | لامعتسا هنسانعمقمازوا هنسنر و ض رالاق ناویطا یشک وا ین هل وهو ءاوهلاین لّرحاذا هرو ر نطو ارسطو
 | رد هنسانعم قمروجوا هدنن زو لیعفت (رییطتناو] هلی رنک كنه ةراطالا) لاطاذا رعشلاراتط لا روتلوا
 ۱ هربطو لاللا راطا لاق ردلعتسغ هن ساتنعم كم ب أ مسقو عیزوتیام و هبراطاذا هرطو تارغلاراطا لاق

Ee Gosاهخعلااذالبالا لحل اربط  

 | هدننزو ربغ (ربطلا) هراطا نعع هرباطلاسش ؛رد هسنساسنعم قمروحوایخد وبهدنن زو هلعافم (هریاطلا) اهلك

 ۱ رویط, ج كن ور ونلوا قاللسطا ید هدحاواضعدو یک ب کارو بکر و بحاصو بع ردیعچ كنظفل اط

 | کنهودضعب یشوقهخرفکرد وب لیصا كنوبةبيهنونک" اسیاربطلا مهسژر ىلع ناک ٭ ل اثمالا نمورولکر ایطاو
 | بونلشوخ تیاغب هودهدقدلشب هکم روش وبدی رلکجوب یسا وقم هغرتصو هنک الا هرجا یراب وت ب ونوق هنشاب
 تنبهلواهدعب رروط نکا ڈیل بوا بویمادلق یشابالصاویدمررجات بود وکروا هغ ةرقدباش هلغل وارسم
 لاهوت ردیدرفمل ربط هو ازیوک اففاجو (ٌراطلا)یدنل وا ب رض هدنقحهسک ن دبا مازآو نوکس هرزوا
 را یشانندنراقوو نیک لاکهلغوق سوقربهنشابهک اب وکر وقویا رب الح)ا نک اسنالفلاش

 غامد یا هنر "شعقام لاقرونلواقالطا هغامد راطو ها راث لاقاک بضغادا هراطراط لاقت و رلوا
 . || بولوا ردیارطهراطا هدن رأت ردابنهرومارب بارغا لصالاف روسناوا قالطا هثشیکیدلیا مًأشتو نیت تناسناو
 یرلکدلیا مأشتو رج افلطمهدعب یدیار ویا اف راح وا هفرطل وصول افت هسراجو | یرغوط هفرطخاصرک آ
 | هلنادنع کرناطلاق یلاعت هلوفو ها دننع مهراطام ۱۱ یلاعت هلوقهنمو حراشلالاق رایدلبا لابعتسا هدهنسن

 ءاضفركحو فلا یااطلارفاووه لاقب روناواقالطا هببصذ و تخ و "دنح راط و هیالا مکعمکزاطاول ولاق
 لکو)لاعتهل وفهنمو حراشلالاق رۈنلواقالطا هل شو ربخناكوا دیلقتو مازا هنس هدهع كناسنا هبا ردقو
 قزرنالوا نیمم ندن طم نم نو ر نشو رخ نم هنع زاطیذلا هلعیا دهنعق ه راط هاتم لا ناسنا

 | هدشنزو لعافت (رباسطتلا) ردیمسا ییبرغ كن هسک مان یبو دسلارب رج نب ةداتق اط و رونلوا قالطاهبیزورو
 | ناطت لاق زدلنعتسم هنسانعم قمازواوق رفنادا * شلارباطد لاش ردلہعتسم هنسانهمقلواناشدرب و هدنکارب

 لا فنیلمبا رباطت لاقیر دلی عشه هنس انعم قلو ا لماشو ماع بولب ابهنفرطرهكناوهدول ویو لاطاذا : لا

 لندن قفشو قرفتاذا؛یشلاراطتسا لاش رد متت هننناتعمقلواهدنک ار ار یدو (هزاطتسالا) اهعاذا

 قمراوزدقنج وایغالتحو یب رابكتشربومشنا إذا را راطتسا لقب ردلیەتسع ەس نعمقاب ها
 هتسل رو ردشلبا طیلغت ین راس قوسلا راطتساح راش زرا ادا قشلاراطتسا لاتش ردلعنسم یا طه

 هلا نم عب عدنا اذا طاطا اطتسا لا شردب ریغ"روک ذمیانعمول وردلبهتسمهنسانعمقلرابهشابندش ائ
 هککرا بلک یشیدو ام لملم هلساذا فیلملار اسطتسا لابا ردلبعتسم هنسانعمقمربص تس دارت ییلقو ةرخآیا
 هه
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 (نوطلا)ماحاذا اروظروطیوسل الروح زا طل امم هنساتعم كمك ر نش هروج كنهنسدر رولوا ردصم روطو 1

 یسیذاحماراومهو تسارلوق نل نالوا هجنرا دقمو بح كشر ةدزرانوب هدتنزو بام (راوطلاو ) هلی كناط
 روطب رادلاهنهلافیو هلوطپ نعد هدکیا هراوطو هروظوذطُ اخا !ذهروطبالبج تار لوقت روند ئش نالوا |
 هروط وهفاتش ی واس ین لکو اهنآذح وا دحاوقسن ىلع اهط ا لصتم اھ ظا یا اھراوطبورادلا هذه ||

 | ۰ دهلي ریسک ك نابطەدنونو:اهدودج نماهریغو اهمانف نمامعمدتعاموهو رادلاراوطنموهلاقن و هراوطوهروطو
 لوح راظلاقب :ندهنسانعم كىك رج هدنس هز وج نهنسنزب یخ دوب یکر وط هدشزو نال وج (نازوطلا)ردز اج

 رد وسنمهغاطنعب هروط هک ابوکرونلو|قالطا هبیشح و هلبعكناط (یروطلا) .ماحاذا اناروطواروط یشلا
 هلتنسندیک ًاتو,یروطو رد ذوخ ام ندنوب یرببعت ياطروط هد ننال یشح ویا یروط نالف لاق
 [نا روط) دحایا ینازوظو یروط رادلاباملاقی ر دص وصخ هنماقمین ردلمعتسم هنسانعم هسکو سک یناروط
 هدنس هکلوادنسو هی رقرب هدنس هیخان نیادمو ردیدآ هیرقرب هدنساضق هدلب م انةاره هدناسارخ هلن كااط
 لاقب نوش هغا طزوطو یدنلوارکذ هکر د هنس انعمرادقم و "دح هلبعص كانط (رو طلا )ردیعسا هیجان
 هرادروطدعش هتنآر لوقت زدنرابع ندنسولوحو هص رع نالوانس انب كنو هراد ءانقو لبا یا رو طل دنعص

 روطو ءانپس روظ هلتفاضا هنب رلهاک نینبسو ءانبس هکر دیم | كغاط ر صوصخ هدنبزف با بصق روطو ههانقیا
 نیدمهلپا ماشم وقر هلبج هیالانینبس روطو یاس هلوخق و ءانیس روطنم یلاعت هل وق قاکر دهدزنابز هلبا ننس
 ردیفسا ید كغاط رب هقشبهدنسهکلوا ما شر وطو روتیر وکه راندیکه نفرطعشب ندننکدسب وسرذعقاو دنن

 بناج كناصقا دهم هدف رشسدق و ردمالبسلا هيلع یس وه ترتضج هاکناجانم هکرد و ءانسر وط لوق لع
 دیلع ین نور اهرکر بشود هنیناج هلبق لرصسیخدیربو ردپ رلکدیدات زروط هکر ديما خد كغا طر «دننیچ
 ردیمما ید ك خاطر هدنبارت نیعلا سارو زاردیا مبعت نورا بهر وط الاح رد هدنآ ی زادقرمكنیرات یضح مالسلا

 ه دنسبحاون نیبضنو ردن دآ قاس زب هدنب هیلق ملقا لرصمو ردیدآ یخدكغاطرب فرشع هرزوا هیربطو ||
 یرسسکنابط (ة زوطلا) ندیدآ هدیب زپ «.دنساضق كت رهش یر هدنارا هلی تناظ (نیروط)ردیدآ هدلبی |

 [نب روطالا)رواوا یانو یواو سپ رک یساک دن رابع ندعم وط لاف زماربا هکر د: هنساتچم هربظ هلیعتف كاواوو
 ردهتسانعم دلا قغلبا ردلیضفت لعفا ندنسانعم رونس و دخ لصالا ق رونلوا قالطاهیهیهادو تفآهلبسکتزار

 | قالدطا هی هیهادو تفآ هلبسهفالع قلوا یهانتمهلت دش و یدنلوالامحتسا هدنسانعم تب اهنو تیاغافلطمهدعب
 هنمقللاسقیرد هغ روب ید یرادلکنیرماو نر وقا هک هشنرایدلیا لامعتسا قرا هل والام عجب ةغلابعورایدلیا
 عا لعرمسکدق و ها ىلع ءارزاخقب هيروطا لا ی نالفغلب مهلاثما نو ةيظعلا نعي ةيهاذلا ىا نيدؤطالا
 زد ثل وا بعوتبموظبج ف رطره دارم هکر دکید خلاب هننرخ اولو ا كننادو رعچرذنالف هزخاو هلو ئا
 كلی ا یار رازکتهرکصندکدلیا یار یهنسنرب هدننزو هجرخد (ةرطوطلا) یدنلواناییافتآیذخ اه زولوا كعد
 | هلی كناظ (رهمطلا ) نع رم دعب یھ یام ریا نالفین رطوطلوقتردنوخ ًا:ند هزاتو ز وط ردهنیشانعم
 سماخاول والابابلا نم ةراهطو ارهط رهطو ىل ارهط لاقب ردهنسانعمقل وا لپ ليك” كناط (ةراه لاو

 لاقب یک لاذق او لفقر ولکر اهطا ىج هنسانعم كل اب رواوآ ځد مسا رهط هروکه ناپ كج راش سک دض |[
 || قلوا ی رآ ت ودیا لسغ ندنسافن و ضیح یمسق ن وتانتهرانهطو رهط و راهطا تاوذ نهو زهطتاذ زما

 [رهطل او)(رهاطلا ) هرغو ضیا نمتلستغاو اهمدمطقن اذتزهطومأرلا تهطلاشب دلت هتساتعم |[

 رواک ی رامطور اه طا یراعججر دمولع» ی هغیصتو افت رونی ده هنسن ابر دراتفصهدننزو رف رنهطل او )دن زو ف
 | نورهتطو یکی ا دنوم دنر دیک لر مطیرامطو لرهاط ر امطار د شبا ننی وشت فلوم زولکن ورټظو هایت كنار
 ضحك رانوتاخ راهطاو یدناوارکد کر دیعج ك رهط هلیعف كن هزه ا طالا یکن وجر فو حرف و دبع رهط
 هدشنزو لعفت (رهطتلا )بهر مط ماب! یا اهر ا مطا ی اب رقت لاب راو نوا قالطا «یلنوکیزاقدلواكلپ ندنشافنو
 یرین ند کل شيا هاو هزمتاذا,لج را ترهطن لاقب و ترهط یعمةأرلا ترهطنت لالتقب ردهننابجم كاكا
 (هطتلا) هسفن فسک ذا الا نم رهن لاقي رد يطا یهبطت كرد لتس دانم كليا عابنتماو
 زدلامتسا يلا هکن وتبدهاق فور نانلوارهبعت هرطم هلفی رک یعباهیفو ادا هطاخو یک ل طس و: قیا روتتید هاف نج هلو رله طت هلن و دنک.هلبصتفو یرمسک بی (هرهطلا )۶ افنیاةرهظوذ وه لاقب هتسانعم كلکاب ردعسا هلی كناط (ةرچطلا)هبةلغاذا ءاسلاب هرهط لاقرد هنس انعم تل كاب ویب هنر دو عفت

 ےک



 ۱ پوشپیش وضعرب هلنبتعف ( رطل ا) ر ونلوا قالطا هغاط م ییا ااا ةيهادلا يا رابمط تان ف ۱

 1 اتش تالعال ناکاذا رورمطلجر لاق روند همدا 7و دا تامر و دما ےک روداو

 ی :رلکدلنا ی )راهو انیمدننزوربنم مطمل او) ةدنزو بار (رایعلا) روند هنا روو

 هدسیپ رج كنب ردپ که نسانعمافلخوافلخ دیشب نارد هیبا رابطم لعوه هدرب تد ر دلا م هنب ,ردباقلخواقلخ |[

 رولي زابوزاب هکر o tented eer ی روماطلا:رامطالا یدال ناکا ذ ارام لجر لاق روند ||

 | لاقب هدهننسانعم شا رغآ دونجو ندکمهنسن لعاب ك هدننزو مچ نشدن ناجا ) زبیدالچ رب + دو هیچ ||

 ام
Seسس  

 عفو لامب ردندنرا هبنک لنت هیهاد هدننزو ماطق a تان واو وه لوهحدیعبیاراطنرماطوه لایه

 لوق ىلع هب و یکسا هل رسسنک كناط (رمطل) تمروادا عبارلابابلا نمارمط هلي : ترمط لاش ردهنیسانعم یغراق

 روفصع (رو ورمطلا) رولکر امطا یعجج رونیدهتسوقممارح او ملکواپا بیو هنهکتالوا شمال چ ندکوب

 | روند هننالو لالاحو تسج نو نوا یراقایآ لوق یلج هنآ نالی ک رک و و يوصو ىكى ارغشرونىدەنشوقىر ا, و

 | و دعا دعتسملاوا فقالا ماوقلا لی وطلاواداوج ارور ېز اچ اا مایک یار

 یوص هدرانوب هدننزو "ندرا ( رم طالاو) هدننزوریب بیو هد یخ او: هدنبزو رلف طلا

 | نالفرلب رع هکر دندانعموب هب هر دقب یذلا طبل یارمطلاو رای ءانیلا ءانیلار دق لای رونلوارعبعت ییا ی رج

 | لیق یو هرزوا تماقتم هو يتاراعوطاف اوج ومتیدح كکي دلی تیاورهنسدوار ثیدحرو ریکید
 همدا نالوارکب اونا هنهک ماد را بطمو هنسانعم هظافل سو تيد ا موق ارد ت دای ملا خا هدر كجد

 | كناموطرد دوخ ام ندنسانعمافخ یبکیرادغاک هیفقوو همانزور را رکوب دیر روک قج هوس یاو دار

 | لیجفت لیعفت (ربطتلا) ردهنسابنعمرصنعو لصا هدننزو رونس(رومطلاو) هدننزورکیس (نیطلإ) (زمع۱) رولکرما و ط ج
 ۱ ردهنمانعم كمروپلاص یب هدر و هاوطاذا ءشلازبط لاتب رد هتسانعم عم کوب بورودیکراموطی هنسئر هدننزو

 | وا قالطا هنل وا كنماکنه قلناوجس هاست ه دش تكنارو هات ( هرمطلا) | مهروتبباوخرا اذا ھت "وین اورم لاش

 ! .ندافخ ران رول وكلم چو كيرغ قیا هيف ننک یدذلام بط ن تنانولوفی وهلو ایابابشلا 2ط ولد ناک لا

 | رد ملغ ی هنعس ءادسهچو هداروب و رولوا یو لوس مح هرانآ هدماک نه لوا ملاع لاوح کرد ذوخ ام
 | لافیرد هنسانعم تاکیلهم هدننزو ترا د :تاربطلا رد هنیباتغم تواطیشو نادح هل 5 نيع برغ

 ۱ همه (داطال) دونلوا قالسطا هغاط یکی هدنزوتلف هرات ا) تاکلهلا یا تارمطلا مزا
 ۱ اا ملومرغ سرفلا رمطا لاقبرد ذوخ ًأندننتسانیمءافخا کر دونسانعم قفوص تل هچر لب رسک
 ۱۰ 9 ۳ و لاعتفا هل اطدیدشن (رامط انا )ردیعما ,ینرف كن هسک مان رود لب عافعق تف ع (رماطم) هبعوا

 1 طلا ۳1۳ هام بادام هک a وا توبارصص ندنیب :هسکا هب هناد

 | تاتا لاقیهلوا مکحودنوقو ولکښررد يم هدوکو جنو زو اول یکی ادو کد وشید هناوبح یسید لوش هدننزو يظعم
 | كجا ردق هجلوا لوا تم یس هدعم ی هنسسینرب هد تنزو رارعد | (رارصصطالا) قلا ةقوم ةدیدم یا ةریطم
 هدننزو رب رهمز (ریرعحطل او ) هدننزو و طبالع (رحایسطلا) التما ج برشاذا .لجرا رچمطا لاقیرد هنسانعم

 | هباق شلوطبم ابلهدننزو لحصم نیما )ر ولوا نلیب نعوط هکروشدنهناویحو ناتسنانالوا قوجا چ
 یدتبلوانیکد هکددیفداز زسوهدننرو رام البا هجن یا (ار هالا *یلتعیا ره ابا لا قیر روند
 اربع اروناواالظا هبمودهدننزو طب الع جالا هنسانعمنیطب رونسدهمدا آلو یناقهدننزو ری ممز (ریرحطلا)|

 1 ازغتلوایبعنا روبنط هلت هکر دیعما دلزاس فو اسضوزم»هدننزور اس (ناتطااو) هدننزو روبنز ز (زوبنظلا) هنسانعم

 ردشماواهفضتندن]رابنطو راییطو ردن وا قالطا هیبننلا نیزطب ردکهدینر وف یزوقهدیسزافکو دې رعمەر بند
 هججروحد هلبا هثلدم یا( هر لا) رد لب بمب هکلوا ابن هلی نام دشمن ونو یخ نا ط (ةونط)

 لب ییح ممسدلا لک اذا لج الجر ارز لاا ردهنیبانعم كم ماعط ولعابكبر د دفة وا ضراع تاق ەدوج وه دننزو ۱

 رد هلبثاب یسیسراف نب عموی او نده وغم هاب یمکكنابط نچ, مسادلآ لک !نعلقتتاذا وعصج نط
 کرد + نسا اعف هوانهدننزو رو (روطلا) ندنشمابلپا ناب قفیدلوا برغم ندم وم نکس وونید ههر ییعب

 كئشرو رولکراوظا ىج هرات دعب هرات یا روط دو اروط هتنا لوقت 7 پف دارم رابکب دین رافر کد هو فدا هک
 ردهزانسعم و ید راوطو روظ روډ هش نالوا .هدننس اذ راو هو تس ازل وف عهەنسن نالوا دون زادقمو الج

 هردقیا ه روطیدع لانقب ردهنتس انعمزادقمو ړدقو نوتیدهبهلصافو ایجاد ابا چن یاو کد ساک

 روطو



۳۳ 
۹ 

 دوحوسو فیعضندا تمدخ نقی راک ها و ولو زا وا ها کر وتد |

 (ةرظلا) هتسانعم ناوحرونید ید ینیساکروند هنسبستماعط هدننزونایلص هل :رمنسک | نیز طلا )روند ەشىك
 ةلقلزاغوشۆ هدننزوهللز(هرظ رطلا) ةداع یاةتسح ةرطم مه لاقب رد هنسانع هرو تواب أد هلی كناط ی كی

 | ردهنسانعم قمرغاح نوا قغاص مس نویقو ذخرظاذا لج زلارطرط لاق ردهتسانعم كلبا فا ذكو فال دوب

 هززوا ترواحتهمرکم تیب همادآر رد هدکق عرما هلک هلا مط «ازاط مرطرط) اهالشا اداهنأضب رطرط لاتش
 فعاضم وشا یژرمغو یرهزاام اف ردقعلوا مسر بز هلن "دامروط نالواتاوص هدمدنع مب نکآر دکع دهی ماد

 كکرا هلی صق كنلاو یعض كناط (یرطلا) مدلبا عاملا هنت هزوکو وات رند رللما تدث هدنس هاش
 هلیعص كناط (هّرط) هرو رطم یا یرط ناتا لاا روئند هکش| یشبد یکیدلنادرطد رطبوشود هنس دسکا كل
 بجوم الب رطعو ردیعا یسرف كن هسک مان هنعهش نب لبخم هدننزریصم (رطلا )ردیدآ هدلیر هد هبق رفا

 [طرط) بج والات و هعضومزغق یا ار طمابضعانیلع بضغ لاش رولوا فضوهبضغو مشخ نالوا اما
 هدننزو ءالیلحا (ءار رظالا) زد هدلب رب« دیغم هلب رک كن همه (هرب رطا)زدعضومز هدمانشاهدننزوآد

 (هراهح رطلا) تضفواهنطب نم الا اذا لج را یرو رظالاقترد هنسانعم قلوا لتم ندنضغ دوخا ند هل
 فال عیطلاب هدنن زونارفعز هبا چم لاذ (راذمرطلا) ردینسا هبرمشم هوکرب هدنزرط راک ږی ليحو كناظ

 كنازو یتحف كناط (رزطلا) فلص یاراذعرط ه اف غصتال لوقت روتند هصنعت زاغون شوب لوتحه يتعجب فانکو
 ةعفداذا لوالا بابلا نمار زط هریط لاقب رد هنناتنعم ققاق ةتوا بو روا هلبا قرون هتسکوکتمدآر امدآرب لوکس

 رود هیوص قوح « دننزو رفعج (سنطلا )دین مع یسزافرزترونند هب هطوا هیفیص هلق نیل کا
 ارعط ةأرلارهظ لاقت زدداشانعف كما عاج ۇكى ڭنىعۆ یفف كناط (سطلا) رد هیت وب یندلشط

 موکح ةلهار کو ربج قحزیغب هک دهتسانعم لب اروم همکحیعذآرب کاخو یبعاقو اهقماجاذا تلاقلا ایلام
 || ستروتسد هتیعجو ساجر هدننزو زغآ (رغطلا) مکن ىلع هزبجا اذا یتسا-قلا هرعط لاقترذترابع نتا |

 هدنزو د رض( رغظلا) رخداذا ثلاثلا بابلا نمازفط مهلعرغط لاقت زذ هنسانعم كلتا ماضقفاو نو ور ۵
 مالعهب هدام و هک رد وات نزد ندلآاغیاوط هدیکر ار هاظ هر نک اظ ژولک ناف ردنا شوقر |
 مسا كناطلس هکر دنرانع ند دصوصخح تفالع موسع هرزوا هبناطلس رشانم زد بما ts هک ار نالوا |

 ییهتسن كسکوب یکراولد هدننزو دوعق (رونطلاو) وک كنافو عف كناط(ة )لا نطق قلو ||
 هکر بد جاش « ءاروام لانو اذا نانا بابلا نماروفطو ةرفط طالت فطر دهلساتفع قمالطآ ب وار |
 ندنعاشاهرفطو هت یعاشاندن فو تول شهلا دنعوردصخا ندن ولو ه :رفط هروکه تنرلناب اسوا ناخ ر 1

 هرط هرفطو ظثاتطاکق وف لا ناک اذارفظ لانقب و قوف نم تاک اذا لا تئو لات رقما رض یر فاو |
 ردهنسانعمقما ره ندرب كسکوب نر هدننزو لیعفت (ریفطتلا) نرونید هخهق ها نالوا «هدنزوب اوسر ر دهن ۱

 دیفوصلا حش روقیطو ردیعما شوق تكحوکرب هدنزو رود (نوفيطلا) ازفاط هلعح اڌ ارافطت سرعلارفطلاقت |
 بوكر مدا نالوا بک از هنآهدنن زو لاعتفا هوزوایاوصت كخب راش( رافطالا) رديراختا كنب انج یاطشیلا یا
 | رفطالاقبردندییاعد هتم یدنجر دیس هوش هرات هکر د دشسنانعم خب : بوروشکهنلآ تلو ڭئ یاب کر ۱
 یکی نیهتشذر هدننزو ر بطلا: )یک اللتى وھۋا غفر خؤ هیمدق لخدااذازامطا هسزف کا |

 رمطو هأیخلاذا هزبط لات زدهتسانعکال اکو هتفذاذآل لا تایل نماربط شلاش لاق رد همام کالا |
 ار لجرلا رمط لاغير د هسا نع قمار دکنکرپ نوع قدازص هب یغاشاهئنزو زو تانکر اتطو رونو

 زدهنسانعم قمر دلوط هلبا هنسنرب ی هزومطم طو وللا یا ءاتسلا قوا لف سا لا تشواذا (رابطوتازونطو
 || دولوا شماریص یرقوب هک ا وکر دلم ھما انعم ید ابق نوشتش هرابواه المان ار مط ةریطلا تربط لوقت
 لوهحا ءان ىلع هتنرضقلحارمط لات زد ةنشانعم کت دف یو رغ شا ڈو عفتنا اذاحرلتارمط ناش
 (نامط) نضرالاق تهذاذا ارومطلرزاربط لا-تبردلبعتضم هستم كلبا تحن اتو نونطو عج وخ اھاذا
 بادرمس (ةرومطلا ] عقترم ناکم ینارامطنم یوه لاقت روند هعفتژم ناکمردزتاج هژانلیعف لنار هدننزو ماطق
 ماعطلا اب اغ لاقن سا طنقح هنسن یش هلوقم تان وخ نوع هکرونید ةن هنیمزر ز نالوا :هدنئلاو ر یسهلوقع نرو

 یخ درماطن زهاطرونلول قالطا هپ هربب هلتبسانموب ردكم د ىجار خط /رمع)ضرالا ت ةربفطا هوة رولا ىف

 رؤنلواقالطا یسک دوج و ولو هجو دیعب نسی دنکو یردب و تیوخلایارماط نتماط هرچشا لاشن غلام
 س حس ۹



۸ 
 سس مس سس هست سس

 نونید هشبش هجزآ كيملب رسک ك یو كنا( هرمعطلا) نیطب ئارمان طلح ر لاقبرونید هب یشکی یراق
 یدنلوازکذ هکر دیف دارمو هدننزور و رعط هلا هجم ئاج (و و رضا آ) ةرعش یا ةرمعط هیضأر لعام لاش
 لج راقب هو نان کود نک هنو لالاچو تسنج هن هکر ونبد هب سک ل وشو روند همدآب ي غوږ رب را تعط جج
 هدشزورخاف (رخ اطلا) رونيد ةهدا ناوتانو فبعض دننزوج رح دم (ررعطلا ) افیثک لوا دلج نكي ما ذارورطط

 | رک ذکر دیعجج درو رغط (ی را طلا) روند هدول وب هجمقفوب كب هدننزو رحم (رتطلا) روید هدولوب هايس |
 | مرا طل ا0 سالا نم ةباش ا یاربرا تخط هءاجلاقب رونلو | قالطا هسسانشاب وا مم ند هفلتخع سان او یدناو |
 نازاط(ناتسرابضط ) ةقتع ةهرافیا ةر ا خط ناتا لاد رولو! فصو هکر ع یشبدنیکشاو یوص هل كناط
 | لوک راوس ك یراهود ید كارو خفن اقا دان هد یب ردیدآ دلبر هی ||

 | ةو پویلب وطیرلهودندیکق نغاطو | دندشاهقاسو اهلشاذا لّوالابابلا نم ار ط ل بالا رظلاسقب ردهنساانعف |

as 

 || ردهنسانعم كلعا نیکسکب ویلب نسل وفن قاس رر طو ر ظو امج اوث نمااهمط اذا لالا رطل اقب رد هنسانغم موق
 | هک تابن ندربو هد دجاذا ناینلانظلاطقب رد هنسانعم كابا دید ینا واهد حادا هغو نیکسلا زط لاق

 ینسكنالغوا هزات كلذكم لطاذاینشلاو لّوالابابلا نما زظ تانا رطل ا رد ەنتانغم تان زوکی راخخوا تویلشب |

 | هقیشاذا بوفلاّرط لاپ رد هنشاننعم قمرابو علطاذا مالغلا براش رط لاسقی ردلزعتسف هثسانبنعم كل
 | هفت هنسنرپورد ذوخ ام ندیون قالطارا زط هب یصسک ناب هعطقاذآ*یشلا رط لاقت ذا هتسانعم كم کو ||

 ۱ هیبظل اذان الفّرط لاسقن رد هنسانغع قمرو آرام هب هرهجو هسلخاذا*وشلارط لایقیردذنسانعم قلآب وبا
 ىس هلوقم كشاو هودّرطو طننساذا نیروب زملا نیباسلانما زط مطس/ | نمّرظ لاشتنرد هنساشنعم كمشودو
 | داخلا وربعبلارظ اشن قفط لاقب ردلعاف نعم روند هنب را وت نالوا تبان ندیکی هرکصن که لکود كناوبح
 زبتطو د دحج تیار رط نانتب لاقي دونید هبولمان شمانکسک تونل هدننزورما (نیرظلا) لسانلا هرعشو هر ویا
 | نظنم بوخو اقلشوخو هب راش رطدفراصا ذا راطو ب رط مالغ لاقت رونلوا قالطا هنالغوا نیلزت یغس زونهراطو
 ظا افبرد هنسانعم كمروشود هلب رسک: ته ار ]و دورود ارب رطمالغلاترونلوا قالظا هت وب
 | هطقاذا ىلا رظا لاقن رد هنس انعم كمتک و هازغا اذا هيلع انالف رطا لاق رد هنس انعم قمردنقوهطقسا اذاانالف
 | بو زه یراتک كن هرد نعي نی یداؤ *طو لدا اذا بوبعلا رطا لای رد هنسانغم كليا هویشو زانیمسف بوب |
 | كبلغ ت افلبالا نجما وا داوای ناولا رر طی نخ یا ةلعان ك اف ی ر طو ا یرطا ۴ لغم ا هتمو زد هتتس اتم كك |

 | بودب|یرهدرارپزودیرود نادیدباراویسهیعاررب كمدآر هکر دوب یاشنم كلثموباپلچر ةنوشخ دیری نیل
 | هدنزرانکهردیرهودنس قب ید لبا دازا یروب ممالک اکآ نوکر یخاصهود یدیازف هراو هار روقجو بزنص
 | كنيراقاناكناب وچ یدارم نسرلوا هدرژآ هلغلوا كلراش وباب هدکراقایا: كنس که لاارجو یعریخد هدژرب برض نالوا
 | لمردکرب بویلب وط یرهودرلضعب و كل هویشو زان یرارطاراضعب و ردراعشا نعد دلوا دیدشو طغو تشرذ

 | راعش ینرابتقا یدآ نالو اردنفم هدد شرما موق رم لشموردل وا یانعم نالوا بوضاو برقا نکلر دراشلب لج هرانعم
 | روتید هوضعنانلوا منختروکرون شوب هدندب هلبصف كاناط (ةرطلا رونلوا ترض هدنعقوم كلنا ارغاو قوساک اللا

 | لص كناط (ءرطلا) ةدحاو ةعرفبیاةرطب اهلا لاق روند كليا دكه لقا هعفدربهب یشیدرفیاو |
 | هلتدهال ینلا هبناج یهو ةنسح ةرطهلبوتلاب برد ذوځ امندنساتع«مطق روند هنناج نالو از قا ك و

 | لقب روتید تب رانکو هنجوا كلېشرهو هریفشیایداولاو رهناةرط یشعذخ الا برون, د منسببق كن هردو كاجو |
 , نویی دلوا هنبنادرپ بولپسکهجقدازواروناو قالطاهحیاصافلطم نالوا هدممجو دفزعوهفرطیا هتّرط عطف

 هنفارطاو هب هناشن نالیکج هلیس هلوقم نادبالف هدنرا راکت ناغو بولو ةيصانیاهغیطلف طالب راج لاق |[
 كف لا رانا طه اقس هبازم وند نه طن اچ یو نوند دفع یو مل طا ناب ین
 | ناترط هراطخ نالوا هدنفرطیکارولوا فا هننول هکر وند هطخ شملکچ قیلخیرطوطهنلب ندنرزوا یریکروک |

 | ههم رطبناهس ینالوط باتهسل ۵ طور زار د ید هاج کو بو هیقننک ی عناتطخ امو نیت رطو دراج لاقیروتید ||
 | هن کن ونید هنس هفاطق فلز نانلواربعت لک اکش اسکن نواوس ک ہد هپ حئ كارا رق هزات م رطو رونلواقالطا
 | ندنیکر كسمو وشوخت یزلکذید مار هه اکو ترو لوا نابامن یک اغا یافت ن دنرانل ۲ ثوسکی س هلوقم سفو
 هلی رسک كناطرولکنارطو یکی هادو درد زولکر رط یعجج كن هرطو رونید ید ر ورطاکاو ناردپا دعای هاذک ان
  هتتوسکش اب هنوکرب و :لیاوط قیفد یاروطرظنچر لاقب روئید ممدآ نو زواو هجفا هدننزو رزودسرمس (زوطرعلا
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 ازبط لخچرلاربط لاقیرد هنسا بنع» كلی واتر هدشنز و ربص/ربطلا ) دحا یا یر وطرادلاباملاقن ردص وضع

 لاقنرد هنس انعم قمشآ هغارصقرغبآو انخا اذا لچرلارپطلاقب رد هنسانعم كل کو نفقاذا ل والا با بلا نم
 هنچ اناربجناهدننزونامر /ر ًابط) رونید هننکر رب كکشبوک لنک ك اط طلا ) اهیمضاذاسرفلاناصط اربط
 لنت (هیربط )دل وک ًامریغ هکر د نین هلبعون یزمرقو زکر جنا هد راس تادرفم زدیم مارجن وکر هبیش
 هیربظو ردن دا روا :یاربطلا دچا نن ایا سال وبا ظفاح زون بد ینارپط هدننبسف ردیعسا یسهبصق كنتلایا ندزا
 هلق كلاب (ناړاظ) :ردم س رح هدنلیذ ی اک [تلرتط) زود /یزمط اه دنت سن كنوب ردیدآ هبرقرهدنساضف ط ساو
 رادیدآ هدلب رب هدنرونس سم وق هتاف (ناربسط) نارد ناق ون هنبرکید هکر دیسی رب ر هش یکباعقاو هدنتلایا یو ط
 هن ئ هاو دو تافآ هل ب سیسکو یضف ك نارو یتحف كناط (نابتظتاثب )زد دا هغساو تلایارب هدنس هکساوا ناربا (تاتسربظ)
 هنیرادقح ناثلث لمه ز درن هد هبماشتغل هدننزو ی رع (ئرطلا)زدذ وخ امن دن دنسانعم بوئو روناوا قالطا

 لا ةبردهنسانعم ز وشو رش هدننزو لج رفس (ردبطلا) ےه زدلا اشلث وهو ات ربطنز نول وقی روناوا قالطا
 ینرلکوکل وق عز دنا نوکه دنرافوج كن اشماق دنه کر دیعسا او در هلیتف كناط (ریشابطلا) رش یار دنبط م هنو
 | دیدتسمهدنلکشمهرد یرام وغوب و یرلاوی نالوا دنیا كنشماقو ردقج هلوا یل وک نالوا لصاح هرکصندقدقاب
 | ریش ابط صعبلادنع زا زدیاقیرفت ی رللوبلواهدقدلوا قز ندمداصن هنب یربراشماق هلح ایر ت دش رولوا
 ال دوس هلینوکس ك: هثسلدمیان و ینحف كناط رطل ) راردیا طاخ یتراککقرتحكنشاب نویقاک اضعب و ردوب
 یزوپ دوس بنلوایغاب هرکه لغمامل وا ریخت زونه هکر ون. دهنفهف هنا نالکه نزوبهدقدلدانیقو هدقدناقلاج
 تعسوو هافرو زونیدهیوضذغیلفو رون د هنوصوب و رود هروم اچ هايس هزاطو ید رش مس هدیسراف رونلو ربیع
 هنغایو هنکووب تكنیکو كویقو شپعلةعضیا شاملا نمتبطوش اب لا نمةرنکی لزب ل هنمو رد هنسم اعم اعم
 رد هنسام قلاب زوپدوسهدننزو دوعق (زوفط] او )هدشزو راه ج (لبطلا) ردیراتشبعم را دما هیداب لها کر ونید
 ۱ هکنبنو روید هنالسراهدنزو راطب (ناتیطلا) ةزاظاذ راصصاذا ل والا باسلا نم اروئطو ارنطنبللاربط لاق

 | هی رع (هیْمط ردنظب رندن هلیقدز هدننزورصق اط | رد هیانعموب یخدراسنط هلبع دقت ك نانی کب اذ روند
 | نم اغوج هلی رمسک كن هزه (راثطالا ردیعسایس هدسلاو كل عاش ما یرعطلا ندی زین دنس هلق رشق هدننزو

 سس سس e وه

 | سننلاهیفولعبریجنزلا نم عونوهوراعطو ریه هیاصا لاسقی ردن دنع اونا فن قیضرولآق اوصندبرقوب هلت د شو
 | زونیدهابندیکق ار قواوعب رس یا روصط لجرلاقب زونیدهناویحو ناسا لالاجو كباچهدننزو روبص (روعطلا

 | ندنهلوطو بئواذ لج رار ع لاق ردفنسامن قمار هتزو هچرطد( هرمعع) لّوطیارتظم
 | رینط* يم طلا )هو اذا سوقلارما لا-قب زدهنس اننم قمزوقیای و الماذاداقتسلارمضم لافیزد هنشانعغ
 | هی هچابدواوب هجناوذخز آ كب هدنزو هر رشق (غر رم و )لپ رسک ك بنمو ناب (ةرمععا او )هدننزو
 لوس ككي دنیزو طالع اعطا ۱ ) لاما نم عل یا ةر رملعظو ةر عطور نظا عملا نام لاشاروئید
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 « شلا رجصا لا ندبا رماضقآ هک ای وک لبا ربقتتو شیتفن دلته انحم قغ دارا كى رکن نوا ۱

 هک لی ناکسا یتسان كني ورج نلعافتم نالو ایسارجالماکر حم هدنح الطصا نوضوزعراضاو هاصتتسااذا

 مرکم (رصلا ) ردلکد هجوم صیضخ هلماکیرامضا هکر دحر اش رولو ا لوقنمهنیو نج نلعفتسک انزوئلوایالطا
 مسآندلایقنا (ریصنلا) روند هرس ناناوارا مطا هدنو رد هکرولوال وجقن تاو ردناکممساندرراعضاهدنیز زو

 بهذاذا رمضنمنیضقلاشب ر ولو فصو هلان شت وطز ویهغع روق بول کج اتو بآ خد وب ردلعاف
 قاربا هرزوا روکذ عهج و هکر دهنساتعمكلبا قار و قم ردنازب نیهجقنآ هد تنزو لیبعفت (معصتلآ )هدوانم
 یکسال ر هیلبا لیلقت هلهردنهلراف وا ش مرد لوا ط یکی رک هلاهدایز نفلع ام دقم هدقدلوا كج هدیکهلحم ||

 نسل ادعبتوقلاسهلعاذ| امت لیخارض لاق ار دیا هلک هرکس بو رد کت وکر و بودیا در هنیفلع
 یجءر دنارپ تآ هدش زو بارم اضم ار نمسا دعب توقلالااص در منتسمسیحاسهملسصعادایعب

 یا را لاق نىرفلا یرچلاقب رونلو|یالطاهننادیعینوقو زدشعلوالب مت هل زممثلا روشذ هعض وم

 ردلعاف مسا ندرانطضا رم طصلا ردح هلواناديم هلیسهقالع تیلک وتد و رج هباع هدار رو قاسىلاقةناغلا

 هدننزولعفت (رص) مدیر رد یاد قصر هب وجا شلوا هتسویبهنیریرب
 هتدلج عطنا اذا چ جو سلام ردهنسانعم قمعشواق هنر یر بونلیقلاط هلیبنسقلقیرآ لر | یسنرد كنەدوك
 اذارامك لام لاقت هيل لوا لومأم یقدوع هحاصیحدرب هکروشدهلام نالوا ل ازل وش هدننزو سارا راضلا) ۰ ره

 هر ولارکو فیوساذ ناکآذا رام ةدعلاسش رولوا فصو ههدعو نضتم یارخان و قوعو هد وع یب رال ناک
 فضوهجرو نالوارس هدودجم تم نابع یالنخ راعص *ش یش لانشردیلباقهراکشآو نابع هکر وشد

 ناسبع مالسالالبف هکر دیس كتب رنو ردیدآ کزاکمربرامضو ی لاخلالناکاذا نام ید لاشرولوا ||
 رب : ز (رم زمعص)ردیدا ءا كغاط رب هدنداالن سقف ونت هلیع هلبعص هلداض (رعض)یدیا )دنا شش باک آ ی وف هلا ساد نح

 کر دتعاج7 یرعصلادمان و نت ورک هدننز :زوهرمن ۰ و هرم هرم وتب هرعضوتردیععا تخاطرهدنسهکوا ماشوعضومرب هره دش رق قشمدهدننزو
 هلیعف هلرایعوءارلداض "نارفوضلاو نازيصلا هنعهلا ی صرو مالسل او دولصلا هیلعیدیاهللا لودر ترضح كيب
 هدیتتسزاف ردب رلکدند نکلسفرکر دیمعا یسراف ناصر لوق لغردّقج هل وا ییکلسف ناب هکر هکر دندنع ون یّرناحر

 راعنا یرضش هکر دیدآ تابع ونرو زدندآ ئ داو رهدنسهکاوا جن هدننزو نارکس (نارعص )نونیدمرفسهاش

 ردشابامسر ولدردّیعسا كنلک یشتدزربهلکلیا طاغ ی ره وخت رد مسا بلکر هدننزونامع (نارعص) ردندهعقد

 ( رصت )۴ دلا را دنعاعلا نعط#هعزوب ثبح هم نار باهف#رب وب تم یکی دلاداریانوجماد هشتساو
 نود دهدآ نامنشیم ربا یبن هثج و رونید همدا ارکتمو نبذوخ هدننزو رعمش ږغ كز هدد شم منو یععلداض

 هقانربو روت دةنوناخ نیلافیدوحو و رونلوا رعت روب نکن وشد هر یعاربط دو فسا یاز مت

 هود تلکرااناوتهدننزو طب الع (ر رزاصلا) روندهبهقاناناوتو یوق هدننزو خ رز (ب رییصلآ )ونید هنالسزاو ردیدآ

 رر ل وقت رد هتسانعم قلوانشخو ظیلغع "لحر« دننز وهجرحد (هرزعصلا) "ی وفیا نزامض ریع؛لاقب روئید

 (زینض)ردب رر فيدل وب تناهن یلبسهکر ونیدهنیرلق رطیناشا كن هود هدننزوربطانف( رطامصلا) ظاغاذادلللا "لع
 ادا اروض روضی لج رااراتض لاقت ردهتسانعنا قمصجا لی هدننزو دود (روضلا)قدیدآلجر رب هدننزو رفعح

 لافازد هنسانشعم لینسوکی کیا وبا رنص (راوضتسال) رونیدهیاحسهایس هلبم م لدا (ر وضلا) ادیدش عاج |[
 روتیدهیدخبولبق ةدننزو رهق (رهشل )ردنعانجب ر هدشزو نود روضون) تمرتعسا اذا هرقبلا تر وضتسا

 زوشد هنسهعفنالوا قایق فلاح هنتلبج و تلخ لصا كغاطو نونیدهنس هروب یرق ةو لغاطو هنسانعمةا فلس

 ردشابا ناییاصضاو هلسرابعهزول یاس انوا تفلاخ لنا نم ةعقبلارهضلا ب برعلا نانسی ترفق دفعا كمل وم

 هدننژو روج (روضلا) لوسدهب هردو ر وئیدهنس هرویرف ةو كخاطیند 0 رهاضاا) ردیدآكفاط رب هدنچرهضو
 هکربدحراش«ّرضاذا اوضهرتضدو اروضهروضب زمالاهراضلافب ږد هنسان هم كلا نایزوررض هدننزو بغ ( ریضلاو)

 ول وبقیشان ندعو ت دشدوخاندهیرضمجو هدننزولهقت (رّوضتلا) ردشلبا طلخ هه یهنواو فل م
 یسا وقمانالسزاودزوفو باكو ع واوا برملا مجو نق یول نادا لج روت لاش رد هنس انهم قو
 غ ولبادنع حاضاذابلعتلاو هدنسالاو تلکل اوت لار وضت لابش ردهنسانعم كلبا دایرف هلییش قاجآ ناوبخ

 رود همدا لنبلذو رفح نالواتبثبحو ناش و مقوی و راشعا و ردق کسانلانیب هل نمل داض ( هروضلا)
 ' هتاف قو ردا هنس افام هس کو ننک لینوکس كار مهو یم كناط (یرونطلا) "هما ءانملا ل سین صف
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 r ابظافلا نه اسهفدش بکر و :دششتناککا دا رارضم سرفو هبقانو رارضم آما لاس روند

 | زنندناهصا نرقمنبنارضو ع اعقلا نی رارتضو بأ ظا نیرارضو روزالا ن رارضردندیماسا هدتنزو باک
 11 وق لج نالوا یظعیلمنج هدنن زو ناب (راطبضلاو) هدننزو لقيط (رطیض)او) هدننزو وج (رطوضلا)
 » رطایض و رطاسیض راج ك راطیضو رطبضرو نی دهصتمهیامو فو ےئل وب یس رغ طوى ربا ىنەئج

 نونصتم فلا(ییطیضل) هل وا ننک هرب رخ ندلحم یجب دل وا هکرونید هرجانلوش راطیضو رولکنوراتطیضو
 هل ارلقب رظزخاو هلبهزمود هنوایرب ب ولوا ل خا دزمس هیاممس هرا زاب هکر ونیدهیسک لوش . زاطوضلاو هللا
 لا ما یا یرظواونانج دق ل وقت ردیف هتک ك فلجبآهبایصق (یرطوضوتب) هلو ردیاباسسنکا
 هزاقواطءهلشنزو تاهد (رذاغضلا ) ردنعا رند رع مر طوضونیو ردباوصقلوا یرطوضوبا هروک هثناسب
 لاابقنرد هتیسانعمقنارعص هدشنزو رفج (وفضلا) هدننزو هذغنق رده زدغض یدرفم هنسانعم جاجدروتد
 وعلا ضل ایم رد هنیسانعمكُم زو | یسهلوممناطیقو حب اصو تنوادا یناثلا با بلا نمارفض ل جر ار فض

 ندهنسانعم قم روب وب بولب و هلتفاذلبط ارفض لا قیر د هنس انعم كکو ناغرو او بیاو ضب یلعهضعب جازا

 روض یججج لدل ۇچۇ مع راز دی دبنیهوددلکتآهکر رونیدهسا شلروا لوش عضو یعسوادعاذا لجر ار فض لا

 هفلموقلوشو رونلواریبعت وکروا هکرونید هنس هلوقم لیقو جاض شا روا هتسد رو مات وطرب و هلنبتضرولکرفض و
 یک یا شلروا بولغی صم هرزوا یربیرب لوق یلع هل وا نشيل وا مظعهلککر ندفارطا هکرونلوا قالنسطا
 هنسا تنعم قعاب وبا سقط او ج رکو نیتسبجرفضو ر ولکر وفض یجج رونلوا قالطا هفلموقنالوا دقعتم
 ةرا ابا ذا دان یلارفض اسب روئلوازحت ك زو ںاویداک یکداوبدنالبرپ وچهنب راک ف زحدصرعر دلبعتسم
 : یعماصواقلا اذا ادلا غ ق فلعل | رفض لاقي ردلمتسهتسانعم كلبا اقلا فلع هنب را آن ادو نیطو سلک الب

 دین هوذ یک فضا نۇ باھ (رافضلا) معجاذا هنبًأزق رعشلا ایل فی يدب رددنسانعم قلی وط ب رذکرب
 هذا ماننیقعلا یداو هرفضو روند هحاصهتسد رب نشروا هدننزو هنیفس (ةررفضلا) و رونید هنيا قچ هنل وا

 لغافت (فاضتلآ )رونی دهفاموقنالوا ده بولخی رزوآب یر سد وبه زودجع -رف( ةرفَل|)ردیعما كضرار ۳

 | نونلدهتیپقلب نکدهدننزورما (یفضلا ریفضلا) اورهاظناذایمالا ىلعاورفا طن لا قب ردهتسانعءقمشلمدزاب هدننزو
 ذ هکر ۈنيد فرلکهجوقلوش هدننزو راطنق (راطنضلا ل و. راطنضلا.) زدمدآ كغاطرهدماشو شو هطشیا هل ربفضقدعق لاس

 تویلقیرا ناویحو ناتا رد راما لئت (رعصلاو). هلبعص دا (یعصلا) هلواتئیهشح ومو تقلخ د

 دنن داحق: نوما نطب قاس و لازهیا عضو رم هيف لایق رونید هفعشیاب بوکوجیرجایراتزاق
 .والابابلانم ارومرو س رفلا رم لاق رد هنسانعم قش پاب یررجما نراقب ولجا لب قطعی رآ رور دصم

 هللاعا هکسلب ټبوپلواندلازهیرومض كانم ناوبج هر وكن نیم اضب لفلَومهنطب ق ولها ذا سماذطاو
 ةلرلبآ نالواةدروزپ هدنراکدلیادارم كمکه تمس یقا اب الشم ندی لک دت اربع كلما قاریو قهردناربهدیکترولوا

 يرانا نکشبن هلمجولوا لرد رکسو رار درکب ون ماتخا حاصر هوابو دیا لیلقت اچ ردنمدقهزوردنچ یتراع
 نوتخهدننزو لاعتفا اولو لّوأمیربعت لازما كفام هدادوپسب ر زود إد شفلغاز بولیکچ
 ةقان و رماضلجن لاسوند هناوبح نالوایر زوم( ریمل ) میکسر لاب ویچ
 ماض ببطق لاقب رواوا فضو لا دو هو شعوطزو هرو بول یک ین وصو روم هیفناکادا رماتض
 قيلماوكلزانىئادناو وار ها یو نوزوموزودیزفهکرونیدهمدآلوهدنزو یک :(رعول 1( هؤامبهۆاذا

 لر هما یر لک س افو ونی د هزضهدنن نوم سم فیل نطبلا عض هلا یار مع لجد اسب یک یهسورسیمل وا

 یش هنعس نینجا |قیقدحرابش نیعجاجا قبقد ناکآذا ریت نسرف لا رول بفیصو ها نالوا لقشقاب هلغلوا
 ۱ اکنوند«رسنانلوازاعضاهدن وزد کرد :هتسانعم ر مط و قیضیارمشناکم لاقیرونید هرب راطرضو ردشابآ در

 "لامب ین ندنروعروبلواقالظا همزوانشنلوص ه هدننزوریها( جم ردد ثغاطرپ هدنراند دعپونب و رک یی

 قل وا فوقولا قّیفد هلغلو«دبلق نوزدرونلوا قالطا ءرطاخ لخادومیسنانلو ار اعضا هدنو رد لب اذ یاریعبینع

 ناعریعضو یرطاخلخادو یزربسییا اذکی ریعض ین ل وقت یک ارسنو ریس رزولکز ام یچجج یتیم هنسهقالع
 هافخا اذا ریل ارعما لاقب لداهتسانعم كل نكر مط زينل هلریمکت مز (ںایالا) ردندآ' هدلبرب هدنرابد

 اما هتبیخرا رد ضزالا چرا هدکب دلم ادولان ساغ هلبوم د خاب تیغ و فینیمدآزب ضرا کر دندانچموپو

 | یهنسرباب و لزخر وارماض هاعج اذآسرفل جا ل افر د هسته دن نا ماین وک وارفسب
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RRAضلا) یهنا یک دابا او مسج نایلوا نک یلوصح هددخاو نآ هدنیناکمالئمندونس ناینیلونک«یعوقو  
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 رووا قالطا هرب راطو قیض یاررض هشاعمق لاش رونلواقالظا ةغلزاطو ناصقن یاررض هلامق باصا |[

 ندنز رب هکلمم كصسود بوباق یغاشا هکرونلوا یالطاهنراکكلرراغ الواهدرلغاطو ضیا رر ناکم لاق |
 هلي هاداض(ةضتلاو) هدشنزو هلع (ةّرضتلا) فكل افش یف یاررضلاق یش۶ هتأر لاوقت ردترابع ||

 ید وام هکی که کلن ردع-ارلنوبهروکه مالک ق وس كقلوم هکر د خراش ردهتسانعم لاحءوس یکدرط هدرانوب

 ءارمضلا) یهتنا ردراردصم ید هلو هرسن رد رر دص مرلنوت هروک هه ونس نکل زدهتسنانعم كالهلا كا |[

 | هنسانعم تنحو تادشو قس و ةلاعزیا موق و یبشع نا رد قال ءا رض هب لاق رونلوا قالطا هکامرتوکهدننزو ءاّرس
 ءاّرضل مهتباصا لاب رود هنب زو ضقت نالوا ضراع هلاوماو سفناو ةدشلایا ءاّرضلاهتسم لاقی ردلمعتسم ||

 تباصا هلاوماو سفناهدرنوبهدننزو هراسخ (ترارض)او) هلم لداض(ّرضلا) مهلاوماورمسضنا ی ةصیقنلایا
 لاومالاو سفنالا ف صقنلا یاهرارضلاو ةرضلاو ءامضلا نع هللا انظقح لوقت روتید هتراسخو ناصعن ندا |
 ءالعلاوبا لوقتردذوخ امن دنسانعهوضع ضقنردنالو ادلوتمقر هلوا عادا رم هکر وند هزسزوکه دننزورمما (ریرضلا)ا

 رونلوا قالطا هی هتسخ ناوتانو لوز ممو نو زك: رپ رضو رولکءا رضا ییج سصملا بهاذیا اررمضناکیرعلا

 ۱ ربیع هدیدنابزک روش. دهبهنسن شلوا طلت هاب زوررضو ردهرب زض یوم لوز هم ضد رم یارب رض لجر لاقت
 لاتقب رد عتسم قر هلوا سا ردصملادعب هکروتید هغمناقسقو رضا هطلاخدقراصاذا رب رض ۶ش لاق رونلوا |

 ةزاض میا رپ رضا نیب لاقت رونلواقالطا هغلقاتروا نالواهدنننهجوز یکیاو هتربغیااهیلعهرب رض دشاام

 | سقنو هفرح ف یا یداولا رب رض ف یشع لا شردلحم یکی دلتا ر رض كب وص هکرونلوا قالطاهنسیق كتهردو

 قالطا هدسجو مسج هی و سفنلا یار رضلا ملسوهلاقب نوصهیدلواررنض عقوم هشبمهرونلوا قالطا هناذو
 رر وذل الاعب ردلمعتسهتسانعم بیکشوربصوروتیدهنسهیش ادوجونالواهدیدنبز هل هثداحرب ینعیروتلوا |

 نوونیدهثبش هلی دنب زیخدوب (رورضلا) رز وبصیارب مضلجر لاقت زونلوا قالطا همدآ لمصتعو روبصو ربصیا
 قلواراجانو جاتحهب هتسنرب هدننزو لاعتفا (رارطضالا) رضلا هظلاخ دقراصاذا روزضمو ریرض ءوش لاقت
 هر طال اق رولو | یدعتمهنس انع كلماراحانو جاتحم هن هنسنرب یداربوهیلا حاتحااذا هیلا رطضا لامن ردهتسانعم
 هج انتح او هفلراحان ردعما ندرا رطضا هلبصتف كداض (ءضل) لوهصلاءان لیعوهنطضاف هاو هچوخ ا اذا هيلا
 ردیسه ر زخات هدمت هکر وناوا قالطا هنن زب ره تا هجوز یکبار ضو اللو جایتحنا یاةمض هیفلاقبروتند

 ودهنسانعم كار رمضهرخنآ امهدح ار درد صم نمد رد هلعف لصالا فو و رد ارض ییچبزوللوا رببعت هموقو قتروا
 كن راقانیق ك ناسا هّسضودسا یار رضلاءاد هند لام ا هنموحراشلا لاقیدنلو ای اللطاهنیربرهذغل بم ءدعب
 لاح تزهو ت دشو شاعم قبضو رونبد ناترض هنسکآرونلوا قالطا هتي زب رهندنفرط جم یع؛ندنناجكيک
 هم دالایا ةرطلا نزا لاقرونلوا قالطا هی هعکشاو هلاعب ةدش یاهنیض هللا لهم لاف ردلیعتسههنماننعم
 هزکحنا نالوا هدنتلآتفمرپ شاب و هنسانعم یدقلا لصازونید هنکو کن هو ةنماسنعم فلخ زوتید هنشابكنهعو
 عر طلا لکرونند هنعوجب كز دمور دقج هلو | یکه دنتلآ ك غمر شاب هتک ر وتیذ کجا نالو اهدنا كنس ابا لا لوق لع
 وولک ارنض یرلعچب زذا "لسم هر هدکدیروب هکر وند هزکحتا نالوا هدنفرط قمر شاب كي ابط هدقاباۋ هنس العم

 هرزواداقعا کا زس هکر وند هلام لوش ءرضو رده دوا تبسن هرکیدکب و ردذوخ امن دتیجوز رض یوم درانوب
 رو ژاضلاو)(ةرورضلا) رونید هه غطفر وهکو لبر ندنسنج یکونوبقوهودو ندلامو هلواكلرمغ لوا هک الاح نس هلوا
 لاقتوةج اطا یاروراضلاو ةزوراضل او ةزو رضا هيلا هناا لاقي ردهنسانعمیراحانو تجاح درنو (نوراضلاو)
 انا هک ی رو رش اځ ءاب رد هنسانعم یر اجانو تج اخ هک هروض هروکه ناب هدّراصب فوم ةرۈرىضلا هلال ناق
 یک رش یکیدلبا كر كتهدیدش جر رولوا هليقرطرمسقور ق نعد را تخ ای یرب ردهرزوا هجو جو ارد یش نالوا
 كنفالخ یربو ئکء ادغ یفیدلوا راحانكناسنا هدنصوصخ ند ظفح رد هلتسن نالوادوحتو لوصحراده یربو ۱
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 هلی دان ریو ر ضو هر دیها دیا زارضا رض نالف لاقبهنمو هتسانهرض ردردصف مسا هلبلسک داض
 لاف منا (َسضلا) ثالثوانيتأ رها نیبةراضمیاّرضو رض ىلع جوت لاقي روند هغلآ نوناخرب هرزوانوت ضرب

 نالآ ق روا هرزوا یسهجو نوابنادیا هبلاا رض مرا ص لای رونید هبهنسن شعاج بولک نوفب كب هبهنسفرپ هايس هبت
 یکن دنسطاشذو شینج طارفا هدننزو تاز (رارضلا) ةرضمو رضم ةأرماو ضم لجر لابقب ونبذ هموآ
 هنسس هلوقم ناف هوذو هنوتاخ نالوا نمک بّوجاف هوا یربهلکلشکسس هدشنروص زوفنوش>وت بولآ هیوزآ

 هه سس سس

 روسد
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 ن هزابضو ردفو رعد سراخرب ندب rt هعبر هرابضناو زرع ردندیماسا هدننزو همام ( هرابض) ردیدآ هسکر

 ردتفل هد هل رسک داض هنساسنعم همزخ روند هش هتنسد راو ahr) رب ه راض و ردندنندحم تاسقث كيليسلا

 روند هراویحنو ناسب ازاسنعطو یلکنریدیسهیو ارت هثچو روت .هتبش دی دشو تس هدننزو رب ره (رطیضل) ۱

 هزالسرا ین كياچو "یرج یجدوب رف تنابو یا (رطببضلا) رونبد هنالتسرالالاحو كياج جو كياچ تیاغبو ى

 زفع وقح او رونیدهب هسک دیدشو دنئو روند همدآ نو زوا كب هدننز و یرنعبق ها هججمنیغ (یرطغضلا) روند

 هدزغاسارردبا تاکسا بو دوق روق یراقحوح جوک هلکن رکن چکر هدب زع ناسا یرطغربضو رونیدهمدآ

 داوا شمتوطه را نو كداسشودوبو تکه نشان مدرب,کدوید هپ هنن لوشو ېک یراطظ هله واو وچ وپ |
 | شوخورار دپا بصن هرجارلناتسب وهنب زارانک نیک | هکر ونید هلکبش نانآواربجت قوباو نیک یسلبط یبدیعم

 أ هدنس هر ونیدوننسبشادلوق ی زعرونید هروناح یر لکدیدنالنربصو زکه نیک بودی ساتن یآدویطو |

 تارطضا ینانندهضعو ميف نیو دن (جعلا) نر طعنت تب ًابونارطقیضامهلاقب هراریدنارطخیض

 ۱ نکی رولبغاصهقانو قلقو مربن ادا عیار لا بابلا نمارجض هپ و هتم لج راارج لاف ید هلشانجج قلو لدکنتب ف نورد

 هدننزو فنك( جفلا) بلخ دنعوخرت ترابصا ذهن نر لاقیردلیعتس هنس انعم قلوازرغان بونلتجز

 | زوتلوا قالطا هربراطو قلق مّرتسیارهملجر لاغب روند همدآ لیکشتویرطضم هل دبس هصعو هسأت ردنصو
 ںیم ناکع لاعن ردتفص هبنعنب ینکش کش شٍدوخاپ تبوتلوا ناکا مج ا فقط ردات وب هد هل هد هلينوکس كيجوک هنن

 عفن( نص نج ]ین قرض یار چم هيف لای روش دهن ریدنتص تلقر دما هلی ءلداضا :رصطلا) یضیارطو

 | قلقو مبتاذا لچ لار چچ لاقي ردونسانعم كلبا ادن نورد بازنط ضا تواو لدکتت هلی هصع ر خدو هدنزو

 پرچ اضموررچاضم نمر جم ناف هنر لوقتردهنسانعم تلیارصصتم داره سسکت نه راج الا

 | ي هقان نالواررغا:بولوا برظضم نکرولیغاص یدوس هدننزو روبص|(روجلا)رولو | ی ج رنج اض هو رچاضم
 دەبا( درهجح] |) رییدآ شوقر هل لنداض ( ةرجصلا )بلل ا دنجوخر تناك اذاروصطذقان لاقي رونلو|قالطا
 ) ںازیچ کالا اه الماذا ةي زفل ارت جک لا قیر دمنبانعم قمرداوط سا وقح هیر هدننزو هچزح.دهلبا هلب#م اح

 هنافو عفندکوونیدهنایز هلبعضو ی جد هلداض( سل ]التیاذاءاقسلا رال اق ررد هنس انعم ق لوظ ك! هدننزوا رازق ا

 ۱ لوالا تابلا نمارض ةو نطو هتم لاق هنس نعمت | ناینردودصم هلیصتف مد اضل )وق نیر اریددب Sa .دنسرافزدیلباقم

 لندعما هلع كد اضل هروک دنناهدریاصب كل و عفن یا هباصا ایر روند هنایز ر دما هلی لداضو هعفن + دبط

 کو ضعو ەچ راج مو ضیقترولوا دنا یک لضفو هتفو + .تیلق رولواهسفنی یجدلواردهنشانعم لاحعوس
 اد اضو ر دلت هم الث یان هدیه رک یا و ویشایکهاجو لام تلق رولوهدمرهاظ تل |
 هسا هقانو عفو كا هوبب هایعم ادا دوم تو یھت آرم ملا لحن ذ | رض هربت لاقت ر د زذ صم لغت ۱
 ناصقن یا ضد: قلاع نونلوا قالطا ةناضعننالو ! لخ اد هیذنسنربو لاح ءوس یا رض هزاضا ل اهن ودا

 کس بارش للو جوڑا وکر یم کوت داغ جزا دجوزو واتوب اھ تنش
alورا  Eديلا بلخب اذا ازار ضا هرما لاسشپ ردیتسانعم لب ناب زهمدآرب کوھ ارت  
 هنلانعت كلبا: تخزن هب هتسئر وا ښت داډا ضرالا لا باباش اف طلا لیسلا ناجا لا دور رضا

 ۱ اتساعا كلا ازکاو بخ ئک اژوزءرزوا هنتسنرن یمدآربو ۱عرستااذاهلاضالاق ۱
 (هدنتزو لابتق (رارضلاو) هلنزو هلعاسقم لصالا قاةزاسضلا) ههزک اذا زمالا ۳9 ناق نیل ۱
 رد عه ةا عم كلبا تفلاو هرم ىنعع ارارضو هام هراضل امير د هتسا شف كلی ا ناب رەھ آب شسدوپ ۱
 ردلیهتسم هنسانعمقاوا مضنو شق ەر خا .ااتهدخ | بولو اعا كب هن ریزان هشلاخاذاانالف زاسطل اه ۱

 رغ نسجل ادب ورق-نوراضنا لاقف قلا موب انتریرنا :یرنا لیق ق هب | نيد هنوردذوخ ام ندرربض تبایتصا | .

 ننوهلیفو ضعب نمیکضعب وت دامت اڪذ نوم اضفالیایاعت متوزق نوّراضن ال مک اغلاقالاولاق تاعجت |
 هزاض

 | رذکعد ولو رنسبمادرفتمهیکر هیلعت هللا انقزر یل ازا ةد تب ۇزەروك لوازم رک د اک هغلاخخا ذر ارتا اعم ۱
 کد واوا یا تعزانمو ثفلاخمهردنآ[بهدجسا هدناب هدهاشه تعک هلو رنک خو انایعهروکه لو
 | تنال ایا یونان تو طقن ها دم (ءآرو راضلا )تکا دازولوا: لوقلا قفس تم هدیابلوا کره
 زدعسا یجدو دانه( نزضلا) یک هوشی ذهن افخم هبلا حج اتحامو تحاخو ةدشو نج ءاروزاص ايو

 لاغىرونىدەنانمتقنۇ ناپ نالوا لخادهتشربو لاحعوسیا اررضوا رضهیف ناهار یکی تا ۱

 مس =
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 هدشز

 قافلا بابلا نم اناربضو اربض دیقلاو سرفلا ربض لاقیرد هنسانعم قمارچص بو روتک هیارا رب یتراقابا مدآ
 هعطق نوا الثمرد هنسانع»كلبا هتسد بو ردکر یراباک قاروا شلزاو یرادغاکربضو تثوو همناوقمجاذا
 | فتسا یرایقو یراشاطو ةرابضا اهلعجاذا اربض بتکلاربض لاق یک یا ورج بروتک هیاراریدغاک
 رونلوا قالطا هتعاج نالوا مزاع هب ه راو و زغربضو هدضناذا صلاریضلاق رد هتسانعف كمزرید بو دنا

 بوژود هدنز رط لاوج كون دنرانوکه ود و رغص هکر ونیدهتلآر ندنبابسا علق رص اح هدفلسو بم هنیراعم
 هن دراصح هتسهآ هتسهآ و لوخ درارداهم هنگ هدنماکنهراصح بو دیا هطاحاو هبسعت هل اشخ |یتفارطاو فوت نا
 نوصل ا یاروبضلااوم دق لاقبردروبض ییجردقج هلوا هبابدوب و راردبا هبراح هلباراصحلهابو دیر وی ردق
 یکی ران نابیهکرونید هنجاغآ یزوج نابیربضو لاتقلا نوصخ ا ىلا بّرقت لاجراهفابشخ یشغی دواج یهو
 سرفلاقب رونید هنآناغارچص كب هد شنزو رمط (ربضلا) ردفورعم هکر وئیدهنا وب زوجوزغوط شی بولوا کچچ
 ك یرلکک ك دوجو و هتعج اذا یشلا تربض لوقت رد هنسانعم كمردکر هدننزو لیعفت (رییضتلا) باتو یاربض
 هقثومو هز زلم یا قل اربضموه لاب هنمو رد هنسانعم قلوا یوف یو روقو قصعو دنوق یتاو یلکنرید
 دوجو هليخف كداض (ةرابضلا) هزّرلم ىا هربضمو قلا روبضموه لاقي رد هنسانعمربضمیخدوب (روبضملا)

 هدننزو طبالع (مرابضلا) هقثومو قلا عج یا ةرابضوذلجر لاقبرد هنسا نعم قلوا یوقودنوقو ولکنرد
 ةمرابضو مرابضدسا لاقب رد از رای * نوجا دیک ات رونیدهنالسرا قص و یلکنریدو یوق یقلخ هلباه(ةمرابضلاو)

 رونلواربعت هراببسو و زج هکر وند هنسهتسدقارواو فعص هلبځفو هلب رسک ن هزم۵(ةرابضالا) للارض میا
 زود باک هدضنزو بارغ (رابضلاو) هدنزوباک (نابضلا) فعلا نم ریاضاهدنع لاب درباضایج
 اداض(/ربضلا) روند هنر رس كنم زوحناج یدو هدننزو فک( ربضلا) ردلکد عوعسه یدرفم هنسانعه«بتک

 رولوا هبش هنجاغآ طولب هکردیعسارصش عونرب هدننزو نامتر (رابضلا) هتسانعم طبا روید هغتلوق هل رسک
 (روبضلا) ردیمسا كلکرب هدننزو ناک (رابضلا)ردیدآننوت اخرب هدشزو هنیهج (هیض) هلباهرد هرابض یدرفم
 هب هنسن دیدش ه دننژو ریما (یبضلآ )روئیدهنالسرا ه دننزو یظعم (مضالو) هدننزو زلف (ربضلاو) هدننزو روبص
 (یرابض )ردی»آ كفاطرب هدزاسج هدننزو ردیحیضاروناو ا قالطا هلسانت تلاو دیدشیاربض یشلاسقب رونید
 7 ۱ ندنس هلبق بابر هدشنزو یرابح (یرابض) ردیدآ لجرر ندنس هلیبق میم هلبرصق كفلاو یرسک ل داض

 هسکرب
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al-Firuzabaãdî , Muhammad دم 
Ya'qub ۳ 

el-Okyanus fi tercümet 
i1-kamiüs 
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